คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2557 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การเชียงราย จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2557 และเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งกอใหเกิดคุณภาพในสถานศึกษา และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเกิด
ผลดีตอผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
รายงานการประเมินตนเองมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทสรุปสําหรับผูบริหาร ขอมูลสถานศึกษา วิธีการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ขอขอบคุณสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครองที่มี
สวนรวมในการจัดการศึกษา และใหความรวมมือในการใหขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ทําใหวิทยาลัยฯ
ไดมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษามากขึ้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
30 พฤษภาคม 2557
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1. ระดับตัวบงชี้
1.1 ตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน
จํานวน 34 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 1.6 ยังไมใช)
1.2 ตัวบงชี้ไมผานเกณฑการประเมิน
จํานวน
- ตัวบงชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 7 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที่ไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน - มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผานเกณฑการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
 ผานเกณฑการประเมิน
 ไมผานเกณฑการประเมิน

ข

จุดเดน

มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 1.5

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 3.4
ตัวบงชี้ที่ 3.5
ตัวบงชี้ที่ 3.6
ตัวบงชี้ที่ 3.7
ตัวบงชี้ที่ 3.8

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ระดับคุณภาพในการจัดการทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใช
อาคารสถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในกาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ งานวิจัยของผูเ รียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ดานประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ดานคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
มาตรฐานที่ 3 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

๔

ตอนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย [รหัสวิทยาลัย 57100048]
1.2 ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2523
1.3 ปจจุบันตั้งอยูเลขที่ 1050 หมู ถนนสนามบิน
ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57000
โทรศัพท 0-5371-1021
โทรสาร 0-5375-2997
E-mail. Website. www.ccvc.ac.th
1.4 ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เชียงราย เขต 1 สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณวิทยาลัย
2.1 สภาพสังคมของชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย
 เปนยานธุรกิจการคา
 ใกลสถานประกอบการภาครัฐ
 ใกลสถานประกอบการภาคเอกชน
 ใกลวิทยาลัยระดับเดียวกัน
2.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย
 สวนใหญเปนธุรกิจคาปลีกและคาสง
 เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัวมากขึ้น มีหลากหลายอาชีพและรายไดที่แตกตางกัน
2.3 ขอมูลของผูปกครอง
ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพหลัก คือ รับจาง คาขายและ
เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป
200,000. บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 5 คน
3. ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ตั้งอยูที่ 1050 ถนนสนามบิน ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 5 ไร 3 งาน 80 ตารางวา เปนที่ดินซึ่งนายเชาว พงศสุวรรณ ไดบริจาคให มูลนิธิ
สาธารณกุศลสงเคราะหเชียงราย โดยระบุไวชัดเจนวาใหใชที่ดินผืนนี้เพื่อการศึกษาเทานั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดกอตั้งและเปดดําเนินการสอนโดยไดรับอนุญาตใหเปน
โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชน เป ด สอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สาขาการบั ญ ชี การขาย
คอมพิ ว เตอร ก ารท อ งเที่ ย ว และธุ ร กิ จ ค า ปลี ก หลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตามใบอนุ ญ าตเลขที่
0378/2523 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2523 อนุญาตให มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะหเชียงราย ซึ่งมี
นายยงยุทธ อินทรวิทักษ เปนผูรับใบอนุญาต เปนผูลงนามแทนเจาของ จัดตั้งโรงเรียน โดยมีนายบุณยฝาง
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ทองสวัสดิ์ เปนผูจัดการ และนายสุเมธ กีรติวรกุล เปนครูใหญ ในปการศึกษา 2523 มีนักเรียน รุนแรก
302 คน
เมื่ อ โรงเรี ย นดํ า เนิ น กิ จ การ ได ป ระมาณ 6 เดื อ น ได มี ก ารแต ง ตั้ ง ครู ใ หญ ค นใหม คื อ
น า ย ถ ว า ย กิ ต ติ คุ ณ แ ท น ค รู ใ ห ญ ค น เ ก า ซึ่ ง ล า อ อ ก ไ ป ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อื่ น กิ จ ก า ร ข อ ง
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย ไดเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ ในปการศึกษา 2526 ไดขออนุญาตเปดสอน ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีกหนึ่งระดับ โดยเปดสอน 2 สาขาวิชา คือ วิชาการบัญชี และการตลาด
วั น ที่ 1 เมษายน 2527 คณะกรรมการอํ า นวยการโรงเรี ย น ได เ ห็ น ชอบและแต ง ตั้ ง
นายโกวิท ศุภมงคล ดํารงตําแหนงผูจัดการโรงเรียนแทนนายบุณยฝาง ทองสวัสดิ์ ที่ไดลาออกเนื่องจาก
สุขภาพไมแข็งแรง
วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2532 คณะกรรมการอํ า นวยการโรงเรี ย น โดยการเสนอของ
นายโกวิท ศุภมงคล ไดแตงตั้งครูใหญคนใหม คือ นายอัจฉริยะ เตชะกุลวิโรจน แทน นายถวาย กิตติคุณ
ที่ไดเกษียณอายุการทํางาน
ปการศึกษา 2533 ไดขออนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา เปนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั้ง 2 ระดับ
ปการศึกษา 2538 ขออนุญาตเปดสอนภาคสมทบตั้งแตเวลา 17.00 น.- 21.30 น. เฉพาะ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นับแตป พ.ศ.2532 ภายใตการบริหารงานของ นายโกวิท ศุภมงคล และ นายอัจฉริยะ เตชะกุล
วิโรจน โรงเรียนพณิชยการเชียงราย ไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว มีจํานวนนักเรียน-นักศึกษา เพิ่มขึ้นเปน
ลําดับ จากจํานวน 670 คน ในปการศึกษา 2531 เพิ่มขึ้นถึง 4,707 คน ในปการศึกษา 2541 ซึ่งเปน
จํานวนที่มากที่ สุด นับตั้ งแตกอตั้งโรงเรี ยนมา นอกจากนี้ ได มีการก อสรางปรั บปรุ งอาคารเรีย น จากเดิ ม
อาคารไม 3 หลัง เปนอาคาร คอนกรีตสําเร็จรูป จํานวน 4 หลัง 56 หองเรียน 19 หองปฏิบัติการ
ปการศึกษา 2547 คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน โดยการเสนอของ นายโกวิท ศุภมงคล
ไดแตงตั้งครูใหญคนใหม คือ นายพิชัย ปานยิ้ม แทน นายอัจฉริยะ เตชะกุลวิโรจน
ป ก ารศึ ก ษา 2548 นายสิ น ธุ จงไพบู ล ย กิ จ โดย มู ล นิ ธิ ส าธารณกุ ศ ลสงเคราะห เ ชี ย งราย
ไดรับแตงตั้งใหเปนผูรับใบอนุญาต
ปการศึกษา 2549 คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนโดยการเสนอของนายสินธุ จงไพบูลยกิจ
ไดแตงตั้งผูอํานวยการโรงเรียนคนใหม คือ นายสุเมธ ดาววิจิตร
ปการศึกษา 2554 คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนโดยการเสนอของนายสินธุ จงไพบูลยกิจ
ไดแตงตั้งผูอํานวยการโรงเรียนคนใหม คือ นายฉลอง ธัญลักษณชัยกุล แทน นายสุเมธ ดาววิจิตร
ป ก ารศึ ก ษา 2554 คณะกรรมการอํ า นวยการโรงเรี ย นโดย นายสิ น ธุ จงไพบู ล ย กิ จ
ผูรับใบอนุญาต ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคําประกอบชื่อในตราสารจัดตั้ง จาก“โรงเรียนพณิชยการเชียงราย”
เปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย”ตาม ใบอนุญาตเลขที่ 095/2554
ปการศึกษา 2554 คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน โดยการเสนอของ นายสินธุ จงไพบูลยกิจ
ไดแตงตั้ง นางอัญชลี คงบรรทัด เปนผูจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย แทน นายโกวิท ศุภมงคล
ปการศึกษา 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดทําบันทึกตก MOU รวมกับ บริษัท
CPALL เปดสอนหลักสูตรธุรกิจคาปลีก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๖

4. โครงสรางการบริหารของวิทยาลัย
โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปการศึกษา 2557
ผูรับใบอนุญาต
นายสินธุ จงไพบูลยกิจ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
ผูจัดการ
นางอัญชลี คงบรรทัด
ผูอํานวยการ
นายฉลอง ธัญลักษณชัยกุล
ที่ปรึกษาฝายวิชาการ
นางจันทรเพ็ญ หรดี

หัวหนาสวนงานบริหารวิชาการ
นายนิคร จอมจักร

หัวหนาสวนงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสุวิมล พรหมทัศน

ผูชวยผูอ ํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
นายเทวา จันทรไฝ

รักษาการผูชวยผูอ ํานวยการ
ฝายวิชาการ

ผูชวยผูอ ํานวยการฝายพัฒนาวินัยนักเรียน นักศึกษา
นายอมรพงศ ตุยยวง

หัวหนาสวนแนะแนวแประชาสัมพันธ
นายสุริยัน ตื้อยศ
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5. ขอมูลดานการบริหาร
5.1 ผูบริหาร
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

ชื่อ – สกุล
นายสินธุ
จงไพบูลยกิจ
นายณัฐกร ชีวรัตนพงษ
นายคุณาวุฒิ จงไพโรจนโฆษิต
นายจิระวัฒน แสงศิริธร
นายรุงโรจน ศรีผดุงพร
นายกิตติพงษ จตุทัศนัย
นางจุรีรัตน ปญญามงคล
นางอัญชลี
คงบรรทัด
นายฉลอง ธัญลักษณชัยกุล

ตําแหนงในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระยะเวลาการดํารง ตําแหนง
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2559

5.2 ผูรับใบอนุญาต นายสินธุ จงไพบูลยกิจ หมายเลขโทรศัพท 081-530-4138
E- mail bew2516@yahoo.com วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลายสาขา
ภาคพื้นฐาน ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต 20 ตุลาคม 2548 ถึง ปจจุบัน
5.3 ผูจัดการ นางอัญชลี คงบรรทัด หมายเลขโทรศัพท 089-700-7279
E- mail anchalee.ak@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต 2 ธันวาคม 2554 ถึงปจจุบัน
5.4 ผูอํานวยการ นายฉลอง ธัญลักษณชัยกุล หมายเลขโทรศัพท 081-992-7044
E- mail chalong@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต 4 สิงหาคม 2554 ถึงปจจุบัน
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6. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ
ประเภท
จํานวน
(คน)

ครูพิเศษ

มี

ไมมี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ผูรับใบอนุญาต

1

-

-

-

-

-

-

-

1

ผูจัดการ

1

-

-

-

1

-

1

-

-

ผูอํานวยการ

1

-

-

1

-

-

1

-

-

ครู

69

69

-

66

3

-

14

55

-

ครูพิเศษ

2

-

2

-

2

-

2

-

-

บุคลากร
ทางการศึกษา

4

-

-

-

4

-

-

3

1

บุคลากร
สนับสนุน

7

-

-

-

-

-

-

-

รวม

85

69

2

67

10

-

18

58

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

บุคลากร

ครูประจํา

วุฒิการศึกษา

7
8

ครู หมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุใหเปนครูในวิทยาลัย
ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่มีสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ งานวิชาการ งานทะเบียนวัดผล งานพัฒนา
วินัยนักเรียนนักศึกษา และงานธุรการ
บุคลากรสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัย นอกเหนือจากครู และบุคลากรทางการศึกษา
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จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
วิชาชีพ

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
(คน)

ครูพิเศษ

มี

ไมมี

ปริญญา
เอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ครูประจํา

สถานภาพ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
- สาขาวิชา การบัญชี

13

13

-

13

-

-

2

11

-

- สาขาวิชา การขาย

15

15

-

14

1

-

8

7

-

- สาขาวิชา
คอมพิวเตอร

12

11

1

11

1

-

2

10

-

- สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว

1

-

1

-

1

-

-

1

-

- สาขาธุรกิจคาปลีก

4

4

-

4

-

-

-

4

-

24

24

-

24

-

-

2

22

-

69

67

2

66

3

-

14

55

-

ประเภทวิชากลุมสามัญ
รวม

หมายเหตุ ใหวิทยาลัยรายงานใหครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา
หลักฐานที่ตองแนบประกอบ
1. ประวัติครูและบุคลากรทั้งองคกร โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ ชื่อ-สกุล วันเดือนปเกิด วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาวิชาเอก และวิทยาลัยที่จบการศึกษา วันเดือนปที่บรรจุ เลขที่ใบบรรจุ มี/ไมมีใบประกอบ
วิชาชีพครู เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู
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7. จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นป
(สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปการศึกษา 2557)
หลักสูตร/ประเภทวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
- สาขาการบัญชี
- สาขาการขาย/การตลาด
- สาขาคอมพิวเตอร
- ธุรกิจคาปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาการทองเที่ยว
รวมทั้งสิ้น
รวมระดับ ปวช .และ ปวส.

ระดับปวช.
1
2
3

ระดับ ปวส.
1
2

รวม

147

78

89

156

94

564

105
122
40

61
92
28

51 113
104 62
26
-

74
78
-

404
458
94

-

-

-

94

40

-

414 259 310 331 246 1,560
983
577
1,560

หลักฐานทีต่ องแนบประกอบ
1. รายงานจํานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2557 แยกตามระดับชั้นป/หองเรียน/สาขาวิชา
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8. ผลงานของวิทยาลัย ปการศึกษา 2557
ประเภทวิทยาลัย ฯ
๑. รางวัลเกียรติบัตร ไดรวมกิจกรรม “เปดบานวิชาการ บซว.” ประจําปการศึกษา 2557
๒. รางวัลเกียรติบัตร ไดใหการสนับสนุนกิจกรรม “พานพิเศษพิทยา วิชาการ’57” ประจําป
การศึกษา 2557
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการประกวดแตงเพลงยุวชนประกันภัย
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ RVP ชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ
๕. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการประกวดวาดภาพ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับประเทศ
ประเภทครูและบุคลากร
1. รางวัลคุรุสดุดี ประจําป 2557
นางสาวชัญญญาณ คําบุญ
2. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 2557
1. นายฉลอง ธัญลักษณชัยกุล
2. นางอัจฉรา ณ สงขลา
3. นางจุรีรัตน ปญญามงคล
4. นางกิ่งทอง สุปญญา
5. นางกุหลาบ พัฑฒนะ
6. นางจันทรศรี นามวงค
7. นางจิรพร ยะวัง
8. นางดวงใจ สารภี
9. นางนงคราญ ไชยบาล
10.นางโปรดถนอม มณีรัตน
11.นางพรรณี บุญธัญทิพย
12.นางรสนันท มานะสุข
13.นางสาววรรณนิกา บุญประเสริฐ
14.นางสาววราภรณ ประพงษ
15.นางสาวศิริวรรณ กุมหาชัย
16.นายสุธี ปติภากร
17.นางสุวิมล พรหมทัศน
18.นางเสาวรีย วงศสุภา
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3. รางวัลการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม กลุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนครั้ง 5
ประจําปการศึกษา 2557
1. นายฉลอง ธัญลักษณชัยกุล
2. นางจิรพร ยะวัง
3. นางดวงใจ สารภี
4. นางนงคราญ ไชยบาล
5. นางรสนันท มานะสุข
6. นางสาววรรณนิกา บุญประเสริฐ
7. นางสาววราภรณ ประพงษ
8. นางจรัสศรี ดอนชัย
4. รางวัลครูดีเดน สํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ประจําป 2557
1. นางอัจฉรา ณ สงขลา
2. นางสมร ตติยตระกูล
3. นายนิคร จอมจักร
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
๑. การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สาขาคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
๑. นางสาวพนาพรรณ งามนางนาค
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๒. นายเจษฎา ประจิตร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๒. เทคนิคการนําเสนอการขายสินคาและบริการ ระดับ ปวส.
๑. นางสาวลัดดา อินฟู
ไดรับรางวัลเกียริบัตรเหรียญทอง
๒. นางสาวกนกพร เดชมงคล
ไดรับรางวัลเกียริบัตรเหรียญทอง
๓. นางสาวกชกร บุญนํา
ไดรับรางวัลเกียริบัตรเหรียญทอง
๔. นายกิตติธัช เผากันทะ
ไดรับรางวัลเกียริบัตรเหรียญทอง
๓. เทคนิคการนําเสนอการขายสินคาและบริการ ระดับ ปวช.
๑. นางสาวพรทิพย ทิพยมัย
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๒. นางสาวกาญจนา วงศปญญา
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๓. นางสาวจิรารัตน ไชยมงคล
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๔. นางสาวแสงนวล แสงดี
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๔. มารยาทไทยและการสมาคม ระดับ ปวช.
๑. นายศิวกร กรกฎกําจร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒. นายเจนณรงค อินตะงาม
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๓. นางสาวนันทิการต จักรมณี
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
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๕.
๖.

๗.

๘.

๙.

๔. นางสาวเสารส นิลนิยม
๕. นางสาววรรณมณี คุณาพรธรรม
กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชาย
๑. นายวิศรุต พลูเหนือ
กีฬาเปตอง ทีมชาย
๑. นายวิทยา อุบลรัตน
๒. นายนฤเบศน คําทับทิม
๓. นายสุทธิพงศ หลาใหม
กีฬาเปตอง ทีมหญิง
๑. นางสาวหมี่ทุม จูเปาะ
๒. นางสาวอาแผ คาลา
๓. นางสาวอําพร เชอมือ
๔. นางสาวอารยา ไทยวัฒนะเขต
กีฟุตซอล ประเภท ทีมหญิง
๑. นางสาวสาลิณี วรรณประดิษฐ
๒. นางสาวกาญจนา อินทะจักร
๓. นางสาวพัชรภรณ เสนานอย
๔. นางสาวธัญจิรา ชอุม
๕. นางสาวพรสินี มูลศรี
๖. นางสาวลักษมี คํารัตน
๗. นางสาวปริยฉัตร ภูมิประพัทธ
๘. นางสาวอัฐภิญญา ผิวผอง
๙. นางสาวมลธิดา ปนตัน
๑๐. นางสาวรุงฤดี สมบูรณ
กีฬาบาสเกตบอล ประเภท ทีมชาย
๑. นายชัยวัฒน ประกาศเกียรติคุณ
๒. นายณัฐวุฒิ ประกาศเกียรติคุณ
๓. นายณัฐวุฒิ ธรรมสาร
๔. นายกรวัชร แซกัง
๕. นายจิรายุทธ อินคํา
๖. นายจุลนภ ปรารมภ
๗. นายณัฐเพชร ณรงคฤทธิ์

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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๘. นายสุทธิพงษ พนมธารา
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๙. นายธวัชชัย ไชยพรหม
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๑๐. นายอาชา แยเบียง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๑๑. นายธรรมนูญ แดนไพสิฐ
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๑๐.การประกวดรองเพลง ประเภท เพลงไทยสากล
๑. นายอภิชาติ โพธาชัย
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๒. นางสาวนันทพร แพรกระจาง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๑๑.การประกวดรองเพลง ประเภท เพลงไทยลูกทุง
๑. นางสาวนฤชา กองวงค
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๒. นายกิตตวัฒน ธรรมวิลัยกุล
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๑๒.ประกวดมารยาทไทย วิชา มารยาทไทยและการสมาคม ระดับ ปวส.
๑. นายอนันต หมอกใหม
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๒. นางสาวอรอนงค สมบูรณ
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๓. นางสาวปวีณา สุยะตะ
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๔. นายศิลชัย ยอดผานเมือง
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๕. นางสาวน้ําฝน เจริญสุข
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๑๓.วิชาบัญชี ระดับ ปวช.
๑. นางสาวนิชธาวัลย ราวิชัย
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒. นางสาวเรณุกา จันทรหอม
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๓. นางสาวอรวรรณ อยูลือ
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๑๔.โครงการ น้ําพริกหนุม ๓ ใบเถา ประเภท ดานการผลิตภัณฑและอาหาร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๑๕.โครงการ Dried Shredded Lanna Pork ประเภท ดานการผลิตภัณฑและอาหาร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๑๖.โครงการ กลวยฉาบ ๓ สไตล ใน ๑ เกลียว ประเภท ดานการผลิตภัณฑและอาหาร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
๑๗.โครงการ เว็บไซดหมูบานขุนแมยาว (จะแตะ) ประเภทดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๑๘.โครงการ รานขายยาเพื่อสุขภาพ ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๑๙.โครงการ เว็บไซดรานไสอั่วปานอง ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
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๒๐.โครงการ เว็บไซดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวใน อ.เมือง จ.เชียงราย ประเภท ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒๑.โครงการ ระบบสหกรณออมทรัพยโรงเรียนบานโปงมอญ ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒๒.โครงการ บัญชีระบบรานเฟอรเฟคเบเกอรี่ ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒๓.โครงการ ระบบหอพักสตรีเกื้อกาญ ประเภท โครงการ Dried Shredded Lanna Pork
ประเภท ดานการผลิตภัณฑและอาหาร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒๔.โครงการ ขาวเกรียบนารีชําเลือง ประเภท ดานการผลิตภัณฑและอาหาร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒๕.โครงการ กลวยฉาบปรุงรสชอกโกแล็ตอัลมอลด ประเภท ดานการผลิตภัณฑและอาหาร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒๖.โครงการ ขาวแตนน้ําแตงโมธัญพืช ประเภท ดานการผลิตภัณฑและอาหาร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒๗.โครงการ แซนวิสเพื่อสุขภาพ ประเภท ดานการผลิตภัณฑและอาหาร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒๘.โครงการ ระบบเชาหอพัก Rent An Apartment ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๒๙.โครงการ ระบบการจองตั๋วรถทัวร ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๓๐.โครงการ โปรแกรมระบบรานเชา DVD 2N ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๓๑.โครงการ การทําบัญชีดอกไมถุงขนม ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
32.โครงการ การจัดทําบัญชีตุกตาจากถุงเทา ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
33.โครงการ การจัดทําบัญชีกิ๊บดอกกุหลาบ ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
34.โครงการ การจัดทําบัญชีการบูรแฟนซี ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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35.โครงการ การจัดทําบัญชีกลองกระดาษทิชชูจากเศษผา ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๓๖.โครงการ การจัดทําบัญชีกระปองใสดินสอหนังสือพิมพ ประเภท ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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9. เปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
สรุปเปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้
9.๑ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
เปาหมาย

แนวการดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1.1 มีแผนและกระบวนการ
1.1 รอยละ 80 ของผูเรียน
พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา
ผูปกครอง บุคลากรและชุมชน
รายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
สาระการเรียนรู
มีความพึงพอใจในการจัด
กําหนดรายวิชาใหม ที่สอดคลอง
1.2 สถานประกอบการมีสวน
การศึกษาของวิทยาลัยใหมี
กับความตองการของสถาน
รวมในการพัฒนาหลักสูตรที่
ความสอดคลองกับความ
ประกอบการ หรือประชาคม
เหมาะสมกับผูเรียนและ
ตองการของสถานประกอบการ
อาเซียน
ตามความตองการของ
และประชาคมอาเซียน
ตลาดแรงงาน
2. เพิ่มสาขาวิชา สาขางาน ใหมี
ความหลากหลาย มีความตองการ
ของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ

2.1 มีแผนการเพิ่มสาขาวิชาให
รองรับกับการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

3. พัฒนาแผนการจัดการเรียน
การสอน โดยเนน
ภาษาตางประเทศใหมากขึ้น

3.1 มีแผนและ
กระบวนการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนการสอน โดยจัด
รายวิชาภาษาตางประเทศให
เพิ่มมากขึ้น

2.1รอยละ ของผูสําเร็จ 90
การศึกษาสามารถเขาทํางาน
ในสถานประกอบการที่มีความ
ตองการทางดานวิชาชีพเพิ่ม
มากขึ้น
3.1ผูเรียนทุกคนมีทักษะ
ภาษาตางประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น

4.ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อ 4.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีการ 4.1 ผูเรียนทุกคนสามารถใช
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนและการจัด
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
กิจกรรมในทางที่สรางสรรค
มีผลงานทีส่ รางสรรค ไดอยาง
เหมาะสม
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เปาหมาย

แนวการดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

5.ผูเรียนเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ 5.1สงเสริมและพัฒนาผูเรียนให
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจใน
ปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1.1 ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม
ประเพณีไทยภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 ผูเรียนทุกคนมีผลงานที่แสดงออก

6. ผูเรียนเห็นคุณคาและรวม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

1.1ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่งแวดลอม
1.2ผูเรียนทุกคนไดเขารวมในการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน
และสิ่งแวดลอมทั้งภายในหรือ
หนวยงานภายนอก

6.1 จัดโครงการสงเสริมผูเรียน
ประหยัดพลังงาน รักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 สรางเครือขาย หาความ
รวมมือกับองคกรภายนอก
ในการประหยัดพลังงาน รวม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

9.2 ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่
เปาหมาย
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่
แหลงเรียนรูและทรัพยากร
ทางการศึกษาอยางเพียงพอ
และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

แนวการดําเนินการ

1.1 จัดสรรงบประมาณการ
กอสรางและการปรับปรุง
อาคารสถานที่และ
ทรัพยากรทางการศึกษา

ถึงความภาคภูมิใจในนบธรรม
เนียมประเพณีไทย ภูมิปญญา
ไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.1 สถานศึกษามีอาคารสถานที่
แหลงเรียนรูและทรัพยากร
ทางการศึกษาอยางเพียงพอ
เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานที่
1.2 สงเสริมและพัฒนาแหลง
กําหนด
เรียนรูใหเปนแหลงวิทย1.2 สถานศึกษามีสถิติการใชและ
บริการในการแสวงหาความรู
การใหบริการดานอาคาร
1.3 พัฒนาอาหารปรับปรุงโรง/
สถานที่แหลงการเรียนรูและ
ของสถานศึกษาใหมีความ
ทรัพยากรทางการศึกษาอยาง
เพียงพอและสะอาด ตาม
เพียงพอตอความตองการและ
หลักสุขอนามัย
อยูในสภาพที่ใชงานไดดี
1.4 พัฒนาปรับปรุง หองสุขา/ 1.3 สถานศึกษามีโรงอาหารที่
ของนักเรียน นักศึกษาใหมี
เพียงพอตอนักเรียน และถูก
ความเพียงพอ และ
สุขอนามัย
จัดระบบหองสุขาใหถูก
1.4 สถานศึกษามีหองสุขาที่เพียงพอ
สุขอนามัย
และมีสุขอนามัย
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2.3 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมาย
แนวการดําเนินการ
1. สงเสริมครู บุคลากรไดรับการ 1.1 จัดโครงการสงเสริมครู
ฝกอบรมดานวิชาการหรือ
บุคลากรไดรับความรูทางดาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาการหรือวิชาชีพและ
วิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ
2. สงเสริมใหครู บุคลากร ไดรับ 2.1 จัดโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยเพื่อ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน
งานสรางสรรค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1ครู บุคลากรทุกคน ไดรับการ
ฝกอบรมความรูทางดาน
วิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามหนาที่
ที่ที่รับผิดชอบ
2.1 ครูและบุคลากร รอยละ 21
ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน

3. สงเสริมครู บุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรูองคกร
ภายนอกตามสาขาวิชาชีพ

3.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนครู
บุคลากรกับสถานศึกษาอื่น
หรือหนวยงานภายนอก

4. สงเสริมครู บุคลากรใหไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม

4.1จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
4.1. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตครู บุคลากร ใหเหมาะสม ชีวิตทีเ่ หมาะสมและดีขึ้น
และดีขนึ้

5. สงเสริมใหครู บุคลากรไดรับ
การยกยองดานวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

5.1 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ครูผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ดานวิชาการ วิชาชีพและ
จรรยาบรรณความเปนครู

3.1 ครู บุคลากรไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณกับ
สถานศึกษาอื่น

5.1. ครู บุคลากรไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรม
จริยธรรมดานวิชาการ
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
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๒.4 ดานความสัมพันธกับชุมชน
เปาหมาย
1. อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น

แนวการดําเนินการ
1.1 จัดโครงการแหเทียนพรรษา
เนื่องในวันเขาพรรษา
1.2 จัดโครงการขบวนเชียงราย
ดอกไมงาม
1.3 จัดโครงการรวมงานพอขุน
เม็งรายมหาราชและงาน
กาชาดประจําปจังหวัด
เชียงราย

2. ใหความรวมมือกับสถานศึกษา 2.1จัดโครงการบริการวิชาการ
อื่น ชุมชน สถานประกอบการ
วิชาชีพชุมชน สถานศึกษา
และใหชุมชนมีสวนรวม
สถานประกอบการ
3. ประชาสัมพันธกิจกรรมการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยสู
สาธารณชนอยางตอเนื่อง
และทั่วถึง

3.1 จัดโครงการวารสารเฟองฟา
พชร.
3.2 จัดทํารายงานประจําปของ
วิทยาลัย, รายงาน
ความกาวหนาของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมผาน
เว็บไซตของวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา รอยละ ขารวมเ 60
กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา
1.2 ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา รอยละ เขารวม 60
ขบวนเชียงรายดอกไมงาม
1.3 ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา รอยละ เขารวม 60
งามพอขุนเม็งรายมหาราช
และงานกาชาดประจําป
จังหวัดเชียงราย
2.1 นักเรียน นักศึกษา
รอยละ จกรรมเขารวมกิ 60
บริการวิชาการ วิชาชีพชุมชน
สถานศึกษา
สถานประกอบการ
3.1 สาธารณชนไดรับทราบ
กิจกรรมของวิทยาลัยอยาง
ทั่วถึง
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของวิทยาลัย
1. ทิศทางการดําเนินงานของวิทยาลัย
1.1 ปรัชญา
ทักษะดี มีคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะดี หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ตระหนักดีวาคุณภาพทางดาน
วิชาการ ที่ดีเดนเพียงดานเดียว ไมสามารถใหนักเรียน นักศึกษาประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได
จึงสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลายรูปแบบที่จะสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีทักษะ
วิชาชีพมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได
มีคุณธรรม หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ตระหนักถึงความเปนจริงที่วา
บุคลากรหากขาดซึ่งคุณธรรม จริยธรรม บุคคลนั้นยอมหาความเจริญไดยาก จึงไดปูพื้นจิตใจของนักเรียน
นักศึกษา ใหตระหนักถึงความจริงในขอนี้โดยพยายามอบรมสั่งสอน ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีศาสนา
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ตั้งมั่นอยูในศีลธรรมอันดี เปนผลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เห็น
ความสําคัญที่จะสงเสริมใหครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจและนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต โรงเรียนไดมีการวางแผนการดําเนินงาน โดยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัย กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานทั้งทางดานการบริหารจัดการวิทยาลัย ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและดานการพัฒนาบุคลากร
1.2 วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายมุงมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพอยางมีคุณภาพไดตาม
เกณฑมาตรฐานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 เอกลักษณ
พัฒนาทั่วทิศ ดวยจิตอาสา เสริมทักษะภาษาจีน
พัฒนาทั่วทิศ ดวยจิตอาสา หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย สนับสนุนให
ผูเรียนทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกายและจิตใจ รูจักเปนผูให รูจักความเสียสละ
โดยการทําประโยชนแกชุมชน และสังคมทั่งประเทศ เนนการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน โดยการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง
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เสริมทักษะภาษาจีน หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีนโยบายพัฒนา
ทักษะดานภาษาจีน เพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญ สามารถที่จะสื่อสารภาษาจีนดวยความคลองแคลว ดวย
การเพิ่มคาบเรียนวิชาภาษาจีนในทุกระดับชั้นป รวมทั้ง เปดสอนหลักสูตร 15(2) สอนภาจีนใหแกนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรภายนอก และสนับสนุนใหผูเรียนดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย
1.4. อัตลักษณ
สุขภาพดี มีความรู คูคุณธรรม
สุขภาพดี หมายถึง ผูเรียนมีภาวะของการดํารงชีวิตที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ
คือรางกายที่มีความเจริญเติบโตพัฒนาการสมกับวัย สะอาด แข็งแรง สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และ
ทุพพลภาพ พรอมทั้งมีภูมิคุมกันโรคหรือความตานทานโรคเปนอยางดี และมีจิตใจที่แจมใสมองโลกในแงดี
สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข มีความมั่นคงในอารมณ และมีความสามารถในการปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอม
มีความรู หมายถึง ผูเรียนมีความรู มีปญญา สามารถคิดพิจารณาอยางถูกตอง แยบคายดวย
เหตุผล และมีทักษะในการทํางานตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
คูคุณธรรม หมายถึง ผูเรียนมีคุณธรรม อันประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ อดทน
ขยันหมั่นเพียร ทํางานดวยความตั้งใจ ไมละเลย ไมทอดทิ้ง ไมทอถอย มีความรอบคอบระมัดระวัง ตั้งอยูใน
ความไมประมาท พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง และการกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน
1.5. พันธกิจ
1. พัฒนาแหลงเรียนรู นําเทคโนโลยีอันทันสมัยและหลากหลายมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม
3. สนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนการสอน
5. สงเสริมความสัมพันธกับชุมชน รวมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.6. เปาหมาย
1. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
ใหม ที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
1.2. เพิ่มสาขาวิชา สาขางาน ใหมีความหลากหลาย ตามความตองการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ
1.3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน โดยเนนภาษาตางประเทศใหมากขึ้น
1.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 ผูเรียนเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
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1.6 ผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม
2. ดานทรัพยากร / สภาพแวดลอม
2.1. วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ แหลงเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพียงพอและ
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. ดานการพัฒนาบุคลากร
3.1. สงเสริมครู บุคลากรไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3.2 สงเสริมใหครู บุคลากร ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.3 สงเสริมครู บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรูองคกรภายนอกตามสาขาวิชาชีพ
3.4 สงเสริมครู บุคลากรใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
3.5 สงเสริมใหครู บุคลากรไดรับการยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
4. ดานความสัมพันธกับชุมชน
4.1. อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
4.2 ใหความรวมมือกับวิทยาลัยอื่น ชุมชน สถานประกอบการ และใหชุมชนมีสวนรวม
4.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนินงานของวิทยาลัยสูสาธารณชนอยางตอเนื่องและ
ทั่วถึง
1.7 ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
2. สรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและฝกอบรมในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
3. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทั้งใน
และตางประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชนไทยภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและความสามารถเขาสูตลาดแรงงาน
ไทยและของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. สงเสริมนวัตกรรม งานวิจัยสรางสรรค พัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาอาชีพ
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1.8 สถานที่ตั้ง แผนผังวิทยาลัย
สถานที่ตั้งวิทยาลัย
เลขที่ 1050 ถนนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57000
โทรศัพท 0-5371-1021, 0-5375-2520, 0-5375-2521 โทรสาร. 0-5375-2997

ขนาดพื้นที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 5 ไร 3 งาน 80 ตารางวา
การเรียนการสอน
ภาคปกติ
ภาคบาย

เปดสอนตั้งแตเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
เปดสอนตั้งแตเวลา 17.00 น. - 21.30 น.

ทําการสอน 2 ระดับ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปดสอน 5 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี,
การขาย, คอมพิวเตอร, การทองเที่ยว, ธุรกิจคาปลีก (ระบบทวิภาคี)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอน 5 สาขาวิชา คือ สาขา
การบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอรธุรกิจ , มัคคุเทศก, การบริหารสวนหนา
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สรุปจํานวนหอง
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
9 หอง
- หองปฏิบัติการพิมพดดี ไทย
4 หอง
- หองปฏิบัติการพิมพดดี อังกฤษ 2 หอง
- หองปฏิบัติการเครื่องใชสํานักงาน 2 หอง

สีประจําวิทยาลัย
ฟา หมายถึง
ขาว หมายถึง
มวง หมายถึง

- หองเรียน
52 หอง
- หอง China Lab 1 หอง
- หอง Sound Lab 1หอง
- หองพระ
1หอง

การคา พาณิชยกรรม
ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม
สีประจําจังหวัดเชียงราย

อักษรยอของวิทยาลัย
วอศ.พชร. (ccvc.)
สัญลักษณของวิทยาลัย
“รูปพอขุนเม็งรายมหาราช”
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

สรุปจํานวนหอง
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
9 หอง
- หองปฏิบัติการพิมพดดี ไทย
4 หอง
- หองปฏิบัติการพิมพดดี อังกฤษ 2 หอง
- หองปฏิบัติการเครื่องใชสํานักงาน 2 หอง

- หองเรียน
52 หอง
- หอง China Lab 1 หอง
- หอง Sound Lab 1หอง
- หองพระ
1หอง
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อาคาร สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีอาคารสถานที่เพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี:้ ๑. อาคารเรียน จํานวน 4 อาคาร
1.1 อาคาร 1
จํานวน
20 หองเรียน
1.2 อาคาร 2
จํานวน
15 หองเรียน
1.3 อาคาร 3
จํานวน
35 หองเรียน
1.4 อาคารโรงอาหาร
จํานวน
6 หองเรียน
รวม
76 หองเรียน
ใน 76 หองเรียน นี้ แบงออกเปน
 หองปฏิบัติการพิมพดีดไทย
 หองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษ
 หองปฏิบัติการเครื่องคํานวณ
 หองปฏิบัติการสํานักงาน
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
 หองปฏิบัติการทางภาษา
 หองเรียน

3
2
1
1
10
2
58

อาคารประกอบดวย
 อาคารเอนกประสงค 2 ชั้น
 หองน้ํา หองสวม ใหม
 หองน้ําหองสวม
 อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
1 หลัง
1 หลัง
67 หอง
1 หลัง

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
1. โทรศัพทสาธารณะภายในวิทยาลัย
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในหองปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทาง
ภาษาและหองประชุมของวิทยาลัย
3. ติดตั้งโทรทัศนทุกหองเรียนใหนักเรียน/นักศึกษา ไดชมเพื่อความเพลิดเพลิน
4. ติดตั้งพัดลมเพดาน และไฟฟาทุกหองเรียน
5. ระบบ Wire Less สําหรับเชื่อมตอ Internet ทั่วบริเวณวิทยาลัย
6. ระบบโทรทัศนวงจรปดทั่วบริเวณวิทยาลัย
7. หองน้ําแยกหญิง ชาย จํานวน 67 หอง
8. ระบบตู ATM บริการ รับ ถอนเงิน โอนเงิน และชําระคาบริการตาง ๆ
9. อื่น ๆ เชน สหการโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน และรานขายอาหาร น้ําดื่ม
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2. แผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย
เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
เปาประสงค
1. ดานพัฒนา
ผูเรียนและ
ผูสําเร็จ
การศึกษา
อาชีวศึกษา

กลยุทธ
ยุทธศาสตร
1.1 พัฒนา
1. พัฒนาผูเรียน
ผูเรียนใหมี
ใหเปนผูมี
ผลสัมฤทธิ์
คุณลักษณะที่
ทางการเรียน
พึงประสงค
เฉลี่ยสะสม
ตามกรอบ
2.00
สมรรถนะที่
ขึ้นไป
กําหนดไวใน
หลักสูตร

ตัวชี้วดั
1.1 รอยละของ
ผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการสะสม
เฉลี่ย 2.00
ขึ้น

เปาหมาย
1.1 รอยละของ
ผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการสะสม
เฉลี่ย 2.00 ขึ้น
ไป อยูในระดับ
ดี

1.2 พัฒนา
1. สงเสริมความ
ผูเรียนใหมี
รวมมือ
คุณภาพ มี
ระหวาง
ความพึง
วิทยาลัยกับ
พอใจของ
ชุมชนและ
สถาน
สนับสนุนให
ประกอบการ
ชุมชนมีสวน
หนวยงาน
รวมประชาชุมชน
สัมพันธกิจการ
ของวิทยาลัยสู
สาธารณชน
อยางตอเนื่อง
และทั่วถึง
1.3 พัฒนา
1.พัฒนาสื่อ
ผูเรียนให
เทคโนโลยี
ผานเกณฑ
นวัตกรรม
การประเมิน
แหลงเรียนรูใน
มาตรฐาน
การเรียนการ
วิชาชีพ
สอนและการ
บริหารจัดการ

1.2 ระดับความ
พึงพอใจของ
สถาน
ประกอบการ
หนวยงาน
ชุมชน
ที่มีตอคุณภาพ
ของผูเรียน

1.2 ระดับความ
พึงพอใจของ
สถาน
ประกอบการ
หนวยงาน
ชุมชน
ที่มีตอคุณภาพ
ของผูเรียน อยู
ในระดับ ดี

1.3 รอยละของ
ผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

1.3 รอยละของ
ผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
อยูในระดับ ดี

โครงการ/กิจกรรม
 โครงการสอนซอมเสริม
 โครงการปรับพื้นฐานการเรียน
ของผูเรียน
 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ
 กิจกรรม การเรียน การสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนน
การปฏิบัติจริง จัดหลักสูตร 3
ชองทางใหสอดคลองกับ
ศักยภาพผูเรียน
- กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ
ตามความเหมาะสมของ
ศักยภาพผูเรียน
 โครงการอบรมเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกงาน
 โครงการนิเทศติดตามนักเรียน
ฝกประสบการวิชาชีพ

 โครงการจัดทําแผนการสอน
สอนสมรรถนะมุงเนนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการนิเทศการสอน
 โครงการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
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กลยุทธ
1.4 พัฒนา
ผูเรียนใหมีผล
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั
1.4 รอยละของ
ผูเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1.4 รอยละของ
 โครงการจัดทําแผนการสอน
สอนสมรรถนะมุงเนนหลัก
ผูเรียนที่มีคะแนน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ยจากการ
 โครงการติวสอบ V-NET
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (VNET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป อยู
ในระดับ ดี

1.5 พัฒนา
ผูเรียนใหมีผล
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา
ตั้งแตคาเฉลี่ยใน
กลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ

1.5 รอยละของ
ผูเรียนที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา ตั้งแต
คาเฉลี่ยในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ

1.5 รอยละของ
ผูเรียนที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา
ตั้งแตคาเฉลี่ยใน
กลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ อยูใน
ระดับดี

 โครงการติวสอบ V-NET
 โครงการคุยกับฝรั่ง
 โครงการตอบปญหาดาน
ภาษาอังกฤษ
 โครงการประกวดการกลาว
สุนทรพจนภาษาอังกฤษ

1.6 พัฒนา
ผูเรียนใหมี
ความรูและทักษะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
หลักสูตรสําหรับ
ผูสําเร็จ
การศึกษา

1.6 รอยละของ
ผูเรียนที่ผานเกณฑ
การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือ
หนวยงานที่
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง

1.6 รอยละของ
ผูเรียนที่ผานเกณฑ
การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือ
หนวยงานที่
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
ยังไมมีผลการ
ทดสอบ

เนื่องดวยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ยังมิไดจัดใหมีการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษายังมิได
ใหกับรับรองหนวยงานอื่นใดทํา
หนาที่ทดสอบมาตรฐานอาชีพ
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2. ดานการ
พัฒนา
หลักสูตรและ
การจัดการ
เรียนการสอน
อาชีวศึกษา

กลยุทธ
1.7 พัฒนา
ผูเรียนใหสําเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบ
กับแรกเขา

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั
1.7 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเขา

เปาหมาย
1.7 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเขา อยูใน
ระดับ ดี

โครงการ/กิจกรรม
. โครงการอบรมจัดทํา
สมรรถนะระดับชั้นปและ
สมรรถนะสาขา

1.8 พัฒนา
ผูเรียนใหสําเร็จ
การศึกษาแลวได
งานทําหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษา
ตอ ภายใน 1 ป

1.8 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเขา

1.8 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเขา อยูใน
ระดับ ดี

- โครงการปจฉิมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษา
- โครงการแสดงความยินดีแก
นักเรียน นักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษา

1.9 พัฒนา
ผูเรียนใหสําเร็จ
การศึกษาใหมี
ความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ
หนวยงานหรือ
สถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการ

1.8 ระดับความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ
หนวยงาน หรือ
สถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา

1.8 ระดับความพึง  กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนฝกทักษะวิชาชีพ
พอใจของสถาน
 โครงการสัมมนารวมกับสถาน
ประกอบการ
ประกอบการเกี่ยวกับ
หนวยงาน หรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สถานศึกษาหรือ
ผูสําเร็จการศึกษา
ผูรับบริการที่มีตอ
- โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพของผูสําเร็จ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคกอน
การศึกษา อยูใน
เขาสูสถานประกอบการ
ระดับ ดี

2.1 พัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
รายวิชา ที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของสถาน
ประกอบการหรือ
ประชาคม
อาเซียน

2.1 ระดับคุณภาพ
ในการใชและ
พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
รายวิชา ที่
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาน
ประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน

2.1 ระดับคุณภาพ  โครงการพัฒนาเขียนแผนการ
ในการใชและพัฒนา สอนฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความ
หลักสูตรฐาน
ตองการของสถาน
สมรรถนะรายวิชา
ประกอบการหรือประชาคม
ที่สอดคลองกับ
อาเซียน
ความตองการของ
สถานประกอบการ
หรือประชาคม
อาเซียน อยูใน
ระดับ ดี

 โครงการสอนซอมเสริม
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3. ดานการ
บริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ
2.2 พัฒนาการ
จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู
รายวิชา

เปาหมาย
2.2 ระดับคุณภาพ
ในการจัดทํา
แผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา อยู
ในระดับ ดี

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการพัฒนาเทคนิควิธี
การสอนที่หลากหลายที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ

2.3 พัฒนา
คุณภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา

2.3 ระดับคุณภาพ 2.3 ระดับคุณภาพ
ในการจัดการเรียน ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
การสอนรายวิชา
อยูในระดับ ดี

 โครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา

2.4 พัฒนา
คุณภาพในการ
วัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา

2.4 ระดับคุณภาพ
ในการวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา

 สํารวจความพึงพอใจในการใช
หอง
 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมครุภัณฑ
 สถิติการใชหองปฏิบัติ การ
รวม

2.5 พัฒนา
คุณภาพในการ
ฝกงาน

2.5 ระดับคุณภาพ 2.5 ระดับคุณภาพ  โครงการสัมมนารวมกับสถาน
ประกอบการ
ในการฝกงาน อยูใน
ในการฝกงาน
 โครงการนิเทศนักศึกษา
ระดับ ดี
ฝกงาน
 โครงดารอบรมเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกงาน
3.1 ระดับคุณภาพ 3.1 ระดับคุณภาพ - การประเมินผลการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน
หนาที่ของคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ
สถานศึกษาหรือ
สถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย อยูใน
วิทยาลัย
ระดับ ดี

3.1 คุณภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
3.2 คุณภาพใน
การจัดทํา
แผนการ
บริหารจัด
การศึกษา

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั
2.2 ระดับคุณภาพ
ในการจัดทํา
แผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา

3.2 ระดับคุณภาพ
ในการจัดทํา
แผนการบริหาร
จัดการศึกษา

2.4 ระดับคุณภาพ
ในการวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา อยูใน
ระดับ ดี

3.2 ระดับคุณภาพ
ในการจัดทํา
แผนการบริหาร
จัดการศึกษา อยูใน
ระดับ ดี

 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป
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กลยุทธ
3.3 คุณภาพใน
การพัฒนา
สถานศึกษา
ตามอัตลักษณ

ตัวชี้วดั
3.3 ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
อัตลักษณ

เปาหมาย
3.3 ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
อัตลักษณ อยูใน
ระดับ ดี

โครงการ/กิจกรรม
 โครงการพัฒนา
อัตลักษณ ตามจุดเนน จุดเดน
ของสถานศึกษา

3.4 คุณภาพใน
การบริหารงาน
และภาวะผูนํา
ของผูบริหาร
สถานศึกษา

3.4 ระดับคุณภาพ
ในการบริหารงาน
และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร
สถานศึกษา

3.4 ระดับคุณภาพ
ในการบริหารงาน
และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร
สถานศึกษา อยูใน
ระดับ ดี

 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา

3.5 คุณภาพใน
การบริหาร
จัดการระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา

3.5 ระดับคุณภาพ
ในการบริหาร
จัดการระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา

3.5 ระดับคุณภาพ
ในการบริหาร
จัดการระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา อยูใน
ระดับ ดี

 โครงการพัฒนาศูนย
สารสนเทศของสถานศึกษา
 โครงการจัดการความรูของ
สถานศึกษา
 โครงการความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการบริหาร
จัดการ

3.6 คุณภาพใน
การบริหาร
ความเสี่ยง

3.6 ระดับคุณภาพ 3.6 ระดับคุณภาพ
ในการบริหารความ ในการบริหารความ
เสี่ยง
เสี่ยง อยูในระดับ ดี

3.7 คุณภาพใน
การจัดระบบ
ดูแลผูเรียน

ยุทธศาสตร

 กิจกรรมรณรงคเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา
 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ครุภัณฑ
 โครงการ 5 ส
 โครงการจัดระบบจราจรใน
สถานศึกษา
3.7 ระดับคุณภาพ 3.7 ระดับคุณภาพ  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา
ในการจัดระบบ
ในการจัดระบบดูแล
ผูเรียน อยูในระดับ  โครงการสงเสริมสุขภาพและ
ดูแลผูเรียน
นันทนาการ
ดี
 กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา
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กลยุทธ
3.8 คุณภาพใน
การพัฒนาและ
ดูแล
สภาพแวดลอม
และภูมิทัศน
ของ
สถานศึกษา
และการใช
อาคารสถานที่
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน
ศูนยวิทย
บริการ

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

3.8 ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการ
ใชอาคารสถานที่
หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทย
บริการ

3.8 ระดับคุณภาพใน  โครงการ เชาซื้อคอมพิวเตอร
การพัฒนาและดูแล  โครงการจัดระดมทุนเพื่อ
สภาพแวดลอมและ
จัดซื้อคอมพิวเตอร
ภูมิทัศนของ
 โครงการจัดทําหองปฏิบัติ การ
สถานศึกษาและการ
ใชอาคารสถานที่
หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทย
บริการ อยูในระดับ ดี

3.9 คุณภาพใน
การบริหาร
จัดการวัสดุ
อุปกรณ
ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอร

3.9 ระดับคุณภาพ
ในการบริหาร
จัดการวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ
และคอมพิวเตอร

3.9 ระดับคุณภาพ
ในการบริหาร
จัดการวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ
และคอมพิวเตอร
อยูในระดับ ดี

 โครงการประเมินผลการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑและคอมพิวเตอร

3.10 คุณภาพ
ในการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

3.10 ระดับ
คุณภาพในการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา

3.10 ระดับ
คุณภาพในการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา อยูใน
ระดับ ดี

3.11 คุณภาพใน
การบริหารการเงิน
และงบประมาณ

3.11 คุณภาพใน
การบริหารการเงิน
และงบประมาณ
อยูในระดับ ดี

 โครงการสัมมนาทางวิชาการ
 โครงการทัศนศึกษา ดูงาน
 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป
 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ครู บุคลากร
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครู บุคลากร
 โครงการจัดทํางบประมาณ
ประจําป

3.11 คุณภาพใน
การบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ
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กลยุทธ
3.12 คุณภาพ
ในการระดม
ทรัพยากรใน
การจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งใน
ประเทศและ
หรือ
ตางประเทศ

4. ดานการ
บริหารจัดการ
การบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพ
5. ดาน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรือ
งานวิจัย

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั
3.12 คุณภาพใน
การระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือ
ตางประเทศ

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
3.12 คุณภาพใน  โครงการประเมินผลการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
การระดมทรัพยากร
อาชีวศึกษา
ในการจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือ
ตางประเทศ อยูใน
ระดับ ดี

4.1 คุณภาพใน
การบริหาร
จัดการการ
บริการและ
วิชาชีพ

4.1 ระดับคุณภาพ
ในการบริหาร
จัดการการบริการ
และวิชาชีพ

4.1 ระดับคุณภาพ
ในการบริหาร
จัดการการบริการ
และวิชาชีพ อยูใน
ระดับ ดี

 โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

5.1 สงเสริมการ
จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรือ
งานวิจัยของ
ผูเรียน

5.1 สงเสริมการ
จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรือ
งานวิจัยของผูเรียน

5.1 สงเสริมการ
จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรือ
งานวิจัยของผูเรียน
อยูในระดับ ดี

 โครงการสัปดาหวัน
วิทยาศาสตร
 โครงงาน/โครงการ ระดับ
ปวช. ปวส.

5.2 สงเสริมการ
จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครู

5.2 สงเสริมการ
จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครู

5.2 สงเสริมการ
จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครู อยู
ในระดับ ดี

 โครงการพัฒนาทักษะวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
 โครงการประกวดผลงานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
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6 . ด า น ก า ร
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก
และเสริ ม สร า ง
ค ว า ม เ ป น
พลเมืองไทยและ
พลโลก

กลยุทธ
6.1 สงเสริมการ
จัดกิจกรรม
ปลูกฝงจิตสํานึก
ดวยการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั
6.1 ระดับคุณภาพ
ในการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมปลูกฝง
จิตสํานึกดวยการ
รักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

เปาหมาย
6.1 ระดับคุณภาพ
ในการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมปลูกฝง
จิตสํานึกดวยการรัก
ชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม อยูใน
ระดับ ดี







โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหนาเสาธง
กิจกรรมวันพอแหงชาติ
กิจกรรมวันแมแหงชาติ
กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน
นักศึกษา
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

6.2 สงเสริมการ
จัดกิจกรรมใน
การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการ
นุรักษ
สิ่งแวดลอม

6.2 ระดับคุณภาพ 6.2 ระดับคุณภาพ
ในการสงเสริมการ ในการสงเสริมการ
จัดกิจกรรม อยูใน
จัดกิจกรรม
ระดับ ดี

 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

6.3 สงเสริมการ
จัดกิจกรรมดาน
กีฬาและ
นันทนาการ

6.3 ระดับคุณภาพ
ในการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมดาน
กีฬาและ
นันทนาการ

6.3 ระดับคุณภาพ
ในการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมดาน
กีฬาและ
นันทนาการ อยูใน
ระดับ ดี

 กิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัย
 กิจกรรมนันทนาการ

6.4 สงเสริมการ
จัดกิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

6.4 ระดับคุณภาพ
ในการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.4 ระดับคุณภาพ
ในการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อยูในระดับ ดี

 กิจกรรมสงเสริมรักการอาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานักดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ
7 . ด า น ก า ร 7.1 ระบบและ
ประกั น คุ ณ ภาพ กลไกในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายในที่
กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั
7.1 ระดับคุณภาพ
ในระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
7.1 ระดับคุณภาพ  โครงการเตรียมความพรอม
ประกันคุณภาพภายในและ
ในระบบการประกัน
ประเมินคุณภาพภายนอก
คุณภาพภายใน อยู
ในระดับ ดี

7.2 การพัฒนา

7.2 ระดับ

7.2 ระดับ

คุณภาพในการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555

คุณภาพในการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555

คุณภาพในการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 อยูในระดับ
ดี

 โครงการเตรียมความพรอม
ประกันคุณภาพภายในและ
ประเมินคุณภาพภายนอก
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3. รายงานดานงบประมาณ
รายงานงบประมาณ วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
ปการศึกษา 2557
งบประมาณรับ - จาย ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
รายรับ
รายการ
- คาธรรมเนียมการศึกษา

รายจาย
บาท

รายการ

13,479,600.00 - เงินเดือนครู

หมายเหตุ
บาท
17,604,000

-

- เงินอุดหนุนเปนคาใชจาย 12,705,120.00 - คาตอบแทนครูและ
รายหัวนักเรียน
บุคลากร

2,360,000

-

- เงินอุดหนุนนโยบายเรียน
ฟรี 15 ป

1,550,000

-

- สําหรับการจัดการเรียน
การสอน

1,035,875

-

- สําหรับการบริหารจัดการ
ทั่วไป

1,795,388

- คาธรรมเนียมอื่น

- อื่นๆ

- เงินเดือนบุคลากรอื่น

4,473,780.00 - งบปรับปรุงอาคารสถานที่
8,775,400

- งบในการสงเสริม
สนับสนุนใหครูและผูเรียน
จัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
- งบดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดาน
การปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก

600,000

4,396,880
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รายรับ
รายการ

รวมรับ

รายจาย
บาท

39,433,900

หมายเหตุ

รายการ

บาท

- งบพัฒนาบุคลากร

780,000

- คาสาธารณูปโภค

1,940,000

- คาใชจายเบ็ดเตล็ด

3,197,648

รวมจาย

35,259,791

หลักฐานที่ตองแนบประกอบ
1. สรุปงบประมาณรายรับ – รายจาย ใชไป คงเหลือ ประจําปการศึกษา 2557
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4. การพัฒนาวิทยาลัยฯ จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
(พ.ศ. 2554-2558) ดานอาชีวศึกษา เมื่อ
วันที่ 21-23 มกราคม 2556 โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สถานศึกษาควรมีนโยบายสงเสริมให
นักศึกษา นําโครงงานวิชาชีพ เขา
ประกวด แขงขันในระดับจังหวัด ภูมิภาค
และระดับประเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษา
ดานคุณภาพ และสามารถใชประโยชน
จากการทําโครงงานวิชาชีพไดอยาง
แทจริง

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาพณิ ช ยการ
เชียงรายไดมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น โ ค ร ง ก า ร
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน ป การศึกษา
2557
2. โครงการสงเสริม สนับสนุน และ
จั ด ประกวดโครงงานวิ ช าชี พ
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ข อ ง ผู เ รี ย น ป
การศึกษา 2556

อยูในระดับ ดี

1. สถานศึกษาควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ 1. แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสราง
ดูแลดานการจัดทําโครงงานวิชาชีพ ใน
ความรู ความเขาใจ ควบคุม
ระดับบริหาร เพื่อใหการจัดทําโครงงาน
ตรวจสอบ โครงงานวิชาชีพ หรือ
วิชาชีพของนักศึกษาและควรนํา
สิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา
กระบวนการ PDCA มาใชในการบริหาร
ปการศึกษา 2557
จัดการ อีกทั้งครู อาจารยที่ปรึกษา
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงงาน ควรใสใจและตรวจสอบโครงงาน
กระบวนการจัดทํางานวิจยั
แตละโครงงาน ถึงความสมบูรณ ถูกตอง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ
จรรยาบรรณของการวิจัยของ
ผูเรียน

อยูในระดับ ดี
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

3. สถานศึกษาควรมีนโยบายในการจัดทํา
1. สรุปผลรอยละของจํานวนผลงาน
โครงงานวิชาชีพ ของนักศึกษาใหเปนไป
ที่ เ ป น โครงงานทางวิ ช าชี พ หรื อ
ตามเกณฑ ของสมศ. ดานปริมาณ คือ
สิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใช
ระดับ ปวช. 3 : 1 โครงงาน ระดับ ปวส.
ประโยชน ห รื อ ได รั บ รางวั ล ต อ
2 : 1 โครงงาน สําหรับดานคุณภาพ ควร จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย การใช
สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา ไดนํา
ประโยชนโดยการนับการนําไปใช
โครงงานวิชาชีพเขาประกวด แขงขัน นอก จริงตั้งแตระดับสถานศึกษา ชุมชน
สถานศึกษา ทั้งระดับชุมชน จังหวัด
จ น ถึ ง ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ
ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อเปนการ
นานาชาติ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
4. สถานศึกษาควรมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุน ใหครู อาจารย ไดอบรม และ
ศึกษาตอในระดับปริญญาโท เพื่อเปนการ
พัฒนาทางดานกระบวนการจัดทําวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย เพื่อสามารถ
ถายทอดลงสูนักศึกษาในการจัดทํา
โครงงานวิชาชีพของนักศึกษา อยาง
เชื่อมโยงและตอเนื่อง
5. สถานศึกษาควรใหมีการบริหารจัดการวาง
ระบบการจัดเอกสาร และผูรับผิดขอบ
อยางชัดเจน ในแตละฝาย เพื่อให
ฐานขอมูลของสถานศึกษาสามารถ
นํามาใชประโยชนในการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษาตองพัฒนาพื้นที่และแกไขใน
ดานพื้นที่จอดรถจักรยานยนตของ
นักศึกษา

1. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน
2. โ ครงการส ง เส ริ ม สนั บ ส นุ น
ค รู ผู ส อ น จั ด ทํ า น วั ต ก ร ร ม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
รับผิดชอบ และที่ปรึกษา แตละสาขา
งาน ด า นโครงงานวิ ช าชี พ หรื อ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ประจําปการศึกษา 2556
เนื่ อ งจากสถานศึ ก ษามี บ ริ เ วณ
คั บ แคบไม เ พี ย งพอจึ ง จั ด ให
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาจอดรถด า น
น อ ก บ ริ เ ว ณ วิ ท ย า ลั ย โ ด ย
ประสานกั บ ตํ า รวจจราจรและ
ส ถ า น ที่ รั บ ฝ า ก ร ถ บ ริ เ ว ณ
ใกลเคียงใหรับฝากรถในราคาถูก

ผลการดําเนินงาน

อยูในระดับ ดี

อยูในระดับ ดี

อยูในระดับ ดี

อยูในระดับ ดี
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาวิชาขีพ
- นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงการวิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา ควรใชรูปแบบของการ
รายงานเชิงวิชาการที่เปนแนวทาง
เดียวกันทุกสาขาวิชา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ควรนําประเด็นที่พบจากการ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ มา
จัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนางานที่สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 บริการวิชาชีพสูสังคม
ควรดําเนินโครงการ กิจกรรมตาง
ๆ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ควร
สรุปผลการประเมิน เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงเขียนโครงการเพื่อการ
พัฒนาตอไป
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
- วิทยาลัยควรมีนโยบายการ
สงเสริมการทําวิจัยของครู และ
งบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการ
จัดการ
แผนงานโครงการตาง ๆ ของ
วิทยาลัย ควรมีการประเมินผล
หลังเสร็จสิ้นโครงการ และ
นําเสนอผูที่มี

แผนการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ

- จัดทํารูปแบบการเขียน
โครงการวิชาชีพ ปวช. 3
และ ปวส. 2 เปนรูปแบบ
ของการรายงานเชิงวิชาการ
5 บท
- กําหนดแบบฟอรมการ
รายงานผลตามโครงการ ซึ่ง
เปนแนวทางเดียวกัน

- จัดทําโครงการสงเสริมครู
และบุคลากรวิทยาลัย ใน
การจัดทําสิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม งานวิจัย

ผลการดําเนินงาน

อยูในระดับ ดี

อยูในระดับ ดี

อยูในระดับ ดี

42

ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และปฏิบัติการประจําป เชน
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โครงการฝกทักษะปฏิบัติในสถานประกอบการ โครงการนิเทศ
ภายใน กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมสอนเสริม โครงการประชุมผูปกครองกลุมผูเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 2.00
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินงานโครงการที่กําหนดไวในแบบปฏิบัติการประจําป
โดยมีการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา พรอมทั้งการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา การพัฒนาผูสอนให
มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหา และ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
ผลการดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวน
ผลการเรียน
จํานวน
ผูเรียน
จํานวน
เฉลี่ยสะสม
ผูเรียน
หลักสูตร/ประเภท สาขาวิชา/
ที่ลงทะเบียน
ผูเรียน 2.00 ขึ้นไป
ชั้นป
ที่ออก
วิชา
สาขางาน
เรียน
ที่เหลือ
กลางคัน
จํานวน
ทั้งหมด
(3)
รอยละ
(2)
(4)
(1)
สาขาการ
บัญชี

ปวช.
พาณิชยกรรม

สาขาการขาย
สาขา
คอมพิวเตอร
ธุรกิจคาปลีก

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

116
72
81
93
58
49
102
92
99
38
25
26

18
5
2
15
2
22
6
6
3
2
2

98
67
79
78
58
47
80
86
93
36
23
24

81
53
77
30
21
34
44
44
73
30
16
22

82.65
79.10
97.47
38.46
36.21
72.34
55.00
51.16
78.49
83.33
69.57
91.67
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ตัวบงชี้ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป (ตอ)
ผลการเรียน
จํานวน
จํานวน
เฉลี่ยสะสม
ผูเรียน
จํานวน
ผูเรียน
หลักสูตร/ประเภท สาขาวิชา/
ที่ลงทะเบียน
ผูเรียน 2.00 ขึ้นไป
ชั้นป
ที่ออก
วิชา
สาขางาน
เรียน
ที่เหลือ
กลางคัน
จํานวน
ทั้งหมด
(3)
รอยละ
(2)
(4)
(1)
ปวช. อุตสาหกรรม การทองเที่ยว
รวม ปวช.
การบัญชี
ปวส.
บริหารธุรกิจ

การตลาด

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวมทั้ง ปวช. และปวส.

3

33

-

33

30

90.91

1
2
1
2
1
2

884
149
86
113
68
60
70
546

83
13
6
6
2
8
1
36

801
136
80
107
66
52
69
510

525
108
79
74
62
42
66
431

65.54
79.41
98.75
69.16
93.94
80.77
95.65
84.51

1,430

119

1,311 956 72.92

ความสําเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 72.92
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
4
ดี

หมายเหตุ 1. ขอมูลจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผูเรียน ณ วันสุดทาย
ของการลงทะเบียนเรียน แตละภาคเรียนสิ้นปการศึกษา กรณีมีการเปดภาคเรียนฤดูรอนให
นับรวมดวย
2. ใหกรอกขอมูลใหครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ไดรับอนุญาต
ใหเปดทําการสอน
3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปการศึกษาที่รายงาน
4. ในกรณีที่มีนักเรียนเขาเรียนกลางป หรือโอนยายใหนับรวมในจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
ทั้งหมดดวย
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
รอยละ 70 – 79.99
4
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
3
ตองปรับปรุง
รอยละ 50 – 59.99
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวารอยละ 50
1
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. สมุดบัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา
2. เอกสารสรุป จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่ออกกกลางคัน
3. รายงานสรุปผลการเรียนแตละระดับชั้นป
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพ
ของผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําป เชน
โครงการแนะแนวอาชี พและศึ กษาต อ โครงการปฐมนิเ ทศนักเรีย น นักศึกษาก อนออกฝ กประสบการณ
วิชาชีพ โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ขณะฝกประสบการณ
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป และไดมีการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
3 ดาน คื อ ด านคุ ณลั กษณะที่พึงประสงค ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ว ไป และดานสมรรถนะ
วิ ช าชี พ นํ า ผลการประเมิ น เพื่ อ แก ป ญ หาและพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาขาการ
ขาย/ตลาด

26

-

67

6

60

96.15

0

ชุมชน

110 15 96.00 89.47 92.44 100 93.60
6

สถานประกอบการ

15 48 17

ชุมชน

203

-

สถานประกอบการ

19

ชุมชน

ชุมชน

50

25

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

สาขาการ
บัญชี

ชุมชน

ชุมชน

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
(3)
(1)
(2)
(4)
จํานวนของสถาน
มีการ
รอยละของสถานประกอบการ
ประกอบการ
ประเมิน
และบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
และบุคคลในชุมชนที่มี
ความพึง
จํานวนที่ตอบกลับ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
ผล
พอใจโดย
3.51 – 5.00
การประเมิน
กําหนด
(3)
x100
ความพึงพอใจ
กลุม
(2)
รวม
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ตัวอยาง
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
สราง
เครื่องมือ
เพื่อ
เก็บขอมูล
 มี
 ไมมี

89.55 100 91.92
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ชุมชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

22

38

7

29

20

37

7

85.29 90.91 97.37 100 92.08

สาขาการ
ทองเที่ยว

29

-

-

-

28

-

-

-

96.55

รวม

139

41

224

28

130

37

207

28

-

96.55

93.53 90.24 92.41 100 93.06

ความสําเร็จ(คุณภาพ+ปริมาณ) 1.  มี  ไมมี การดําเนินการตาม (1)
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.51-5.00
ในภาพรวมคิดเปน รอยละ 93.06
คาคะแนน
5

-

ชุมชน

สถานประกอบการ

34

-

สถานประกอบการ

ชุมชน

สาขา
คอมพิวเตอร

ชุมชน

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

ชุมชน

รวม

สถานประกอบการ

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน (ตอ)
(2)
(3)
(4)
(1)
จํานวนของสถาน
รอยละของสถานประกอบการ
มีการ
ประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
ประเมิน
จํานวนที่ตอบกลับ
และบุคคลในชุมชนที่มีผล
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
ความพึง
การประเมิน
3.51 – 5.00
พอใจโดย
(3)
ความพึงพอใจ
กําหนดกลุม
x100
(2)
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ตัวอยาง
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
สราง
เครื่องมือ
เพื่อ
เก็บขอมูล
 มี
 ไมมี

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แบบสอบถามระดับความพึงพอใจสําหรับผูบริหาร สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
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มาตรฐานที่1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําป เชน
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และโครงการติวสอบ V-net
ความพยามยาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยมีการประชุมหัวหนาสาขาวิชา ใหจัดครูผูสอนติวนักเรียนนักศึกษาตามโครงการติวสอบ V-net
และสอบมาตรฐานวิ ชาชีพ เพื่อให ผลการสอบของนักเรี ยน นั กศึ กษา มีคาระดั บคะแนนผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ตอไป
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน ผูเรียนชั้นป
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
สุดทายที่
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
โครงสรางหลักสูตร
สอบผาน
ที่
(1)
สาขางาน
เกณฑฯ
ปวช.

ปวส.

รวม

รอยละ
(3)

(2)

1.
2.
3.
4.
5.

สาขาการบัญชี
81
110
191
182
สาขาการขาย/ตลาด
49
103
152
134
สาขาคอมพิวเตอร
99
96
195
167
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก 26
26
23
สาขาการทองเที่ยว
34
33
33
รวม
289 309
598
539
หมายเหตุ จํานวนผูเรียน ณ วันสุดทายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทาย
ความสําเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 90.13
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

(2)
x100
(1)

92.29
88.16
89.64
88.46
97.06
90.13
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 – 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสรางเครื่องมือประเมินและเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแตละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. แตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําป เชน
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และโครงการติวสอบ V-net
ความพยามยาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยมีการประชุมหัวหนาสาขาวิชา ใหจัดอาจารยผูสอนติวนักเรียนนักศึกษาตามโครงการติวสอบ
V-net และสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหผลการสอบของนักเรียน นักศึกษา มีคาระดับคะแนนทัดเทียม
ระดับประเทศตอไป
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ระดับ ปวช.ปที่ 3

สาขาวิชา/สาขา
งาน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร
ธุรกิจคาปลีก
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
รวม ปวช.

ความรูพื้นฐานทั่วไป
ความรูพ ื้นฐานประเภทวิชา
จํานวนผูเรียนที่
จํานวนผูเรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ย
จํานวน มีคะแนนเฉลี่ย
จํานวน
จํานวน
จากการ
ผูเรียนที่
จากการ
ผูเรียน ผูเรียนที่
ทดสอบทาง รอยละ ลงทะเบียน ทดสอบทาง
รอยละ
ทั้งหมด ลงทะเบียน
การศึกษา
เขา
การศึกษา
เขาทดสอบ
ระดับชาติขึ้น
ทดสอบ
ระดับชาติขึ้น
ไป
ไป

จํานวน
ผูเรียนที่
มีผลการ
ทดสอบ
ผาน ทั้ง
2 วิชา

รอยละ

81
49
99
26

81
49
99
26

61
26
53
14

75.31
53.06
53.54
53.85

81
49
99
26

58
18
27
5

71.60
36.73
27.27
19.23

58
18
27
5

71.60
36.60
27.27
19.23

34

34

23

67.65

34

15

44.12

15

44.12

289

289

177

61.23

289

123

42.56

123

42.56
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป (ตอ)
ระดับ ปวส. ปที่ 5

สาขาวิชา/
สาขางาน
(1)

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
(2)

การบัญชี
การตลาด

110
96
76

รวมทั้งหมด
รวม ปวช.
ปวส.

282
571

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

สมรรถนะพื้นฐานประยุกต
สมรรถนะเพื่อการเรียนรู
จํานวนผูเรียนที่
จํานวนผูเรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ย
จํานวน
จํานวน
มีคะแนนเฉลี่ย
จากการ
ผูเรียนที่
ผูเรียนที่
จากการ
ทดสอบทาง
รอยละ ลงทะเบียน
รอยละ
ลงทะเบียน
ทดสอบทาง
การศึกษา
(5)
เขา
(8)
เขาทดสอบ
การศึกษา
ระดับชาติขึ้น
ทดสอบ
(3)
ระดับชาติขึ้นไป
ไป
(6)
(7)
(4)

จํานวน
ผูเรียนที่
มีผลการ
ทดสอบ
ผาน ทั้ง
2 วิชา

รอยละ
(10)

(9)

110
96
76

79
47
40

71.82
48.96
52.63

110
96
76

74
40
33

67.27
41.67
43.42

74
40
33

67.27
41.27
43.42

282
571

166
343

58.87
60.07

282
571

147
270

52.13
47.29

147
270

52.13
47.29

ความสําเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 47.29
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
3
พอใช
ความสําเร็จ
ระดับชั้น
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปวช. 3
2
ตองปรับปรุง
ปวส .2
3
พอใช
รวมทั้งระดับ ปวช. ปวส.
3
พอใช
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
รอยละ 65 ขึ้นไป
5
ดี
รอยละ 55 - 64.99
4
พอใช
รอยละ 45 – 54.99
3
ตองปรับปรุง
รอยละ 35 – 44.99
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวารอยละ 35
1
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. รายงานสรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2557
มาตรฐานที่1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําป เชน
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และโครงการติวสอบ V-net
ความพยามยาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยมีการประชุมหัวหนาสาขาวิชา ใหจัดอาจารยผูสอนติวนักเรียนนักศึกษาตามโครงการติวสอบ
V-net และสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหผลการสอบของนักเรียน นักศึกษา มีคาระดับคะแนนทัดเทียม
ระดับประเทศดานกลุมวิชาภาษาอังกฤษตอไป
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนผูเรียนที่
จํานวนผูสอบ
ประเภทวิชา/
ลงทะเบียนเขา
จํานวนผูเรียน
ผานเกณฑ
ระดับ
สาขาวิชา/สาขา
ทดสอบ
รอยละ
ทั้งหมด
กลุมวิชา
งาน
กลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ปวช.
การบัญชี
81
81
48
59.26
การขาย
49
49
26
53.06
คอมพิวเตอร
99
99
48
48.48
ธุรกิจคาปลีก
26
26
15
57.69
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว

รวม ปวช.
ปวส.
การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

34

34

25

73.53

289
110
96
76
282
571

289
110
96
76
282
571

162
57
45
40
142
304

56.06
51.82
46.88
52.63
50.35
53.24

ความสําเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 53.24
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
3
พอใช
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับชั้น
ปวช.
ปวส.
รวมทั้งระดับชั้น ปวชและปวส.
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
4
3
3
เกณฑการตัดสิน
รอยละ 65 ขึ้นไป
รอยละ 55 - 64.99
รอยละ 45 – 54.99
รอยละ 35 – 44.99
ต่ํากวารอยละ 35

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
พอใช
คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. รายงานสรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2557
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดจัดเตรียมการออกแบบระบบการเรียนการสอนพัฒนา
ผูบริหาร ครูอาจารย ผูควบคุมการฝกในสถานประกอบการและบุคลาการทางการศึกษา ใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Projact Based Learaning Model ใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห การแกปญหาแกผเู รียน และยกระดับสมรรถนะของกําลังแรงงาน ที่ออกจากระบบการศึกษา ดวย
ทักษะความรู ความสามารถที่เพียงพอ และสงเสริมสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เพื่อเตรียมความ
พรอมของวิทยาลัยและสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอน ที่สนองตอความตองการของภาค
ผลิตและบริการ และยกระดับความรู ความสมารถ วุฒิการศึกษาของผูที่อยูในตลาดแรงงาน มีการวัดและ
ประเมินความรู และเทียบโอนประสบการณที่เปดกวาง ยืดหยุน หลากหลาย เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงได
งาย สะดวกตลอดเวลา
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิช ยการเชียงราย ไดจัด เตรียมความพรอมเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ได มี
ความรูความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ /ประเภทวิชา/สาขาวิชา สาขางาน ใหผานการ
ทดสอบ วัดและประเมินผล และเทียบโอน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ และทวิภาคี ภายใตกรอบ
ขอกําหนดคุณวุฒิแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ระดับ
(1)

ประเภทวิชา/
จํานวนผูเรียน
จํานวนผูเรียน
สาขาวิชา/สาขา
ทีล่ งทะเบียน
ทั้งหมด
งาน
เขาทดสอบ
(3)
(2)
(4)

จํานวนผูเรียน
ที่ผา นเกณฑ
การทดสอบ
มาตรฐาน
อาชีพ
(5)

รอยละ
(6)
(5)x100
(4)

ปวช.
รวม ปวช.
ปวส.
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ ในกรณีที่ยังไมมีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบงชี้นี้ไมตองนํามาคํานวณ

55

ความสําเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ……. (สถาบันคุณวุฒิยังมิไดจัดใหมีการทดสอบ
อาชีพ)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 - 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หลักฐานดานผูเรียนในระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. จําแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
เกี่ยวกับ
1.1 ขอมูลผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
1.2 ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
1.3 ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
2. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ ในระดับ ปวช.และ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําป โดยการ
จัดทําโครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โครงการติดตามนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํา
ความพยามยาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ป ดํ า เนิ น งานโครงการป จ ฉิ มนิ เ ทศนั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ
การศึกษาเทียบกับแรกเขา และโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา โครงการสอนเสริม
ตัวบงชี้ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน
(1)

จํานวนผูเรียนระดับปวช. 1
ปการศึกษา 2555
(2)

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร
การทองเที่ยว
คาปลีก
รวม ปวช.

81
49
99
34
26
289

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน
(1)

จํานวนผูเรียนระดับปวส. 1
ปการศึกษา 2556
(2)

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

110
103
96
309
598

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ปการศึกษา 2557
(3)

รอยละ
(4)

70
32
63
28
22
215

86.42
65.31
63.64
82.35
84.62
74.39

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ปการศึกษา 2557
(3)

รอยละ
(4)

100
84
72
266
481

90.91
81.55
75.00
81.08
80.43
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ความสําเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 80.43
คาคะแนน
5
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 - 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. สรุปจํานวนและรายชื่อนักศึกษา ปการศึกษา 2555
2. สรุปจํานวนและรายชื่อนักศึกษา ปการศึกษา 2556
3. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 2557

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดกําหนดใหทุกสาขาวิชา/สาขางาน รวมกับงานแนะแนว
อาชีพและจัดหางานรวมกันจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนผูเรียน เชน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และศึกษาตอ การติดตามผูสําเร็จการศึกษา โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ความพยายาม
ครูและงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ไดจัดกิจกรรมตางๆ ดานการหาแหลงทํางาน การศึกษา
ตอ รวมทั้งประสานสถานประกอบการตางๆ ใหการหาแหลง /ตําแหนงงานวางใหผูสําเร็จการศึกษาการ
ดํ าเนิ น งานติ ด ตามผู เ รี ย นที่ สํ าเร็ จ การศึ กษา ในป การศึ กษา 2556 งานแนะแนวอาชี พและจั ด หางาน
ดําเนินการดังนี้
1. ครู ที่ ป รึ ก ษาติ ด ตามนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาของตนเอง ในป ก ารศึ ก ษาที่ ผ า นมาและบั น ทึ ก ลง
แบบฟอรมการติดตามวา ศึกษาตอจากสถานศึกษาใด หรือประกอบอาชีพจากสถานประกอบการใด และ
นําสงสวนงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานตอไป
2. งานแนะแนวอาชี พและการจัด หางาน สงแบบสอบถามใหกับนักเรีย น นั กศึกษา ที่ สําเร็ จ
การศึ กษาในป การศึ กษา 2556 ทางไปรษณีย เพื่ อให นั กเรี ย น นักศึ กษา ตอบกลั บ และสอบถามทาง
อินเตอรเน็ตผานเวปไซตของวิทยาลัย และสอบถามทางโทรศัพท
3. งานแนะแนวอาชีพและการจัด หางาน ได สัมภาษณนั กเรี ยน นั กศึกษาที่ กําลังศึ กษาอยู เพื่ อ
ตองการทราบขอมูลนักเรียน นักศึกษา ทีส่ ําเร็จการศึกษาในป 2556 เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม
4. งานแนะแนวอาชีพและการจั ด หางาน ได จั ดทํ าโครงการ/กิจ กรรม ให นักเรี ย น นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เขารวมกิจกรรม โดยการเชิญเจาหนาที่จากสํานักงานจัดหางานมาใหความรู
เรื่องการสมัครงาน คุณสมบัติของผูจะสมัครงานเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดหางานทําใหตรงกับสาขาวิชาที่
เรียน
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ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
รวมผูไดงานทํา
หลักสูตร/
ผูประกอบอาชีพ
จํานวน
ผูศึกษาตอ
ประกอบอาชีพ
ประเภทวิชา/ ผูสําเร็จ ผูไดงานทํา
อิสระภายใน
ภายใน 1 ป
ภายใน 1 ป
และศึกษาตอ
สาขาวิชา/สาขา การ
1 ป
(3)
(5)
ภายใน 1 ป
ศึกษา
งาน
(4)
(6)
(2)
(1)
ระดับ ปวช.
- สาขาการบัญชี
- สาขาการขาย

- สาขาคอมพิวเตอร

- สาขาทองเที่ยว
รวม ปวช.
ระดับ ปวส.
- สาขาการบัญชี
- สาขาการขาย

- สาขาคอมพิวเตอร
- มัคคุเทศก
- สาขาการโรงแรม

รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

106
50
118
38

11
9
10
2

10.38
18.00
8.47
5.26

0
1
5
3

0.00
2.00
4.24
7.89

91
39
93
33

85.85
78.00
78.81
86.84

102
49
108
38

96.23
98.00
91.52
100

312
157

32
21

10.26
13.38

9
5

2.88
3.18

256
91

82.05
57.96

297
117

95.19
74.52

84
73
12
9
335
647

15
19
3
0
58
90

17.86

10
3
0
0
18
27

11.90
4.11
0.00
0.00
5.37
4.17

30
27
9
9
166
422

35.71
36.99
75.00
100
49.55
65.22

55
49
12
9
242
539

65.47
67.13
100
100
72.23
83.31

26.03
25.00
0.00
17.31
13.91

หมายเหตุ ไมนับรวมผูเรียนที่มีงานทําอยูแลว

ความสําเร็จ(ปริมาณ) ภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 83.31
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 - 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

60

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลสําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในแตละประเภท วิชา สาขาวิชา สาขางาน
ตามแบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปการศึกษาที่ผานมา
2. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ไดงานทําภายใน 1 ป
ในสถานประกอบการหนวยงานตางๆ พรอมดวยขอมูลของสถานประกอบการ หนวยงาน
3. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป พรอมขอมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษา ตอภายใน 1 ป
พรอมขอมูลของสถานศึกษาที่เขาศึกษาตอ
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป เทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
6. รายงานผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (เอกสารตัวบงชี้ที่ 1.7)
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือวิทยาลัย หรือผูรับบริการที่
มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดกําหนดในแผนปฏิบัติการใหมีการสํารวจและเก็บขอมูล
ผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการไดงานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระของผูเรียนหรือศึกษาต อ
ใน 1 ปที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2556
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย โดยฝายแนะแนวและประชาสัมพันธ ดําเนินการสํารวจ
ขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา และผูรับบริการ ที่ไดทํางานในสถานประกอบการ โดยจัดสงแบบประเมินความ
พึงพอใจตอคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ดานสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และดาน
สมรรถนะวิช าชี พ ให เจ าของสถานประกอบการหรื อหั ว หน างานเป นผู ป ระเมิ น และนํ าผลมาใช ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือวิทยาลัย หรือผูรับบริการที่
มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจโดย
กําหนดกลุมตัวอยางสราง เครื่องมือ
เพื่อเก็บขอมูลเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางนําขอมูลมาวิเคราะห
(มี / ไมมี)
มี

จํานวนสถาน
ประกอบการ หนวยงาน
สถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการทั้งหมด
(หนวย)

จํานวนของสถานประกอบการ
หนวยงานสถานศึกษาและ
ผูรับบริการที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 –
5.00

44
41
ความสําเร็จ(คุณภาพ+ปริมาณ) 1.  มี  ไมมี การดําเนินการตาม (1)
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.51-5.00
ผลภาพรวม เฉลีย่ คิดเปนรอยละ 93.18
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

รอยละ

93.18
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)
1
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบประเมิน
Rating scale 1-5 เพื่อเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การนําขอมูลมาวิเคราะห
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จการศึกษา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอที่มีตอคุณภาพทั้ง 3
ดานของผูสําเร็จการศึกษา
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จการศึกษา
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา และผูรับบริการ
ที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จการศึกษา
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
ภาพรวม
หมายถึง

คาคะแนน
4
5
5
3
3

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
พอใช

5
5
5
4.38

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ผลรวมคาคะแนนของ มฐ.ที่ 1.1 ถึง
มฐ.ที่ 1.9 หารดวย 8 โดยป
การศึกษา 2556 ไมนํา มฐ.ที่ 6
มาคํานวณ)

คะแนน 4.50 - 5 ประเมินผลอยูใ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียน มี
การพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการ
วิจัยการเรียนการสอน และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงแกไขพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
ควรมีการติดตาม เยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขาดเรียน และมีผลการเรียนต่ํา
และจัดสอนเสริมในแตละรายวิชาที่มีเกรดต่ํา เพื่อพัฒนาผลการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาพณิ ช ยการเชี ย งรายได มีก ารวางแผนให มีก ารสํ ารวจข อ มู ล ความ
ต องการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อให เ ป น หลั กสู ต รของวิ ทยาลั ย ที่ มีการพั ฒ นาตามความต องการของ
ตลาดแรงงาน โดยไดทําการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สถานประกอบการ
ความพยายาม
วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาพณิ ช ยการเชี ย งรายได ดํ าเนิ น การตามแผนฯในการสํ ารวจความ
ต อ งการของสถานประกอบการและหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนและดํ าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะรายวิช าเพื่อใหส อดคล องกับความต องการของสถานประกอบการและหนว ยงานภาครับ และ
เอกชนและประเมินผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ นําผลที่ไดไปใชปรับปรุงอยางตอเอง
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ผล(มี/ไมมี)
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1. วิทยาลัยมีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
มี
2. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
มี
3. วิทยาลัยมีการทดลองใชหลักสูตร
มี
4. วิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตร
มี
5. วิทยาลัยมีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ (1)-(4) ไม
มี
เกิน 3 ปไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ความสําเร็จ(ขั้นตอน) ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ (5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. หลักฐานความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. หลักฐานที่สาขางานไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไปใชในการจัดการเรียนการสอน
7. รอยละของสาขางานที่ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาพณิ ช ยการเชีย งราย โดยฝ ายวิช าการจั ด ทําโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การเขี ย นแผนการสอนหลั กสู ต รสมรรถนะ โดยการบู ร ณาการคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค านิ ย มและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับครูผูสอนทุกคนเพื่อใหสามารถนําแนวคิด
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก ธรรม จริ ย ธรรม บู ร ณาการลงในแผนการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาลั ย
กําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในแตละ รายวิชา
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายไดดําเนินการให ครูผูสอนไดจัดทําแผนการสอน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยการบูรณาการคุณธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียน
การสอนโดยเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การใช สื่ อ การสอน และการ
ประเมินผลอยางหลากหลาย มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การนิเทศการสอน โครงการทัศนศึกษานอก
วิทยาลัย โครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรมชมรม โครงงานวิชาชีพ และจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน
ประกอบการ ครูผูสอนไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค ในแตละรายวิชา

คาปลีก

สามัญ

24 12 15 12

1

4

24

ความสําเร็จ(คุณภาพ+ปริมาณ) 1.  มี ไมมี การดําเนินการตาม (1)
2. ผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 100
คาคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

รอยละ
(4)

ทองเที่ยว

คอมฯ

ตลาด

4

บัญชี

1

สามัญ

15 12

คาปลีก

ตลาด

12

ทองเที่ยว

บัญชี

มี

คอมฯ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
วิทยาลัย
จํานวนครู
จํานวนครูที่ดําเนินการ
ดําเนินการให
(2)
(3)
ครูจัดทํา
แผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา
ดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่
หลากหลาย
ฯลฯ
(1)

100
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. แผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแตละคนทุกรายวิชาที่สอน
4. รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับ
ครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดใหครูจัดทําแผนการ
เรียนรูคนละ 1 รายวิชาซึ่งตองบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทําโครงการสงเสริมครูใหทําสื่อและนวัตกรรม งานวิจัย การเรียนการ
สอนปการศึกษาละ 1 เรื่อง เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนสมรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินการสงเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีการนิเทศการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการ
บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา และสงเสริมครูจัดทําวิจัยการเรียนการสอนและนําผลการวิจัยไปปรับปรุง
แกไขปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หัวขอ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ประเด็นพิจารณา
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคนทํา
บันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ (5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
2. รายงานการใชสื่อการสอน
3. รายงานการนิเทศการสอนของครู
4. บันทึกหลังการสอนที่ไดนําผลการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายไดวิเคราะห วางแผนและประชุมครูเพื่อใหทราบแนวทางใน
การจัดทําการวัดและประเมินผลแตละรายวิชา จัดทําโครงการใหความรู ดานการวัดและประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรู โดยใหผุเรียนมีสวนรวมในการวั ดและประเมินผลและใหครูนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนตอไป
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑและการ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอน มรการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรีย นรูใช
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลและนําผลที่
ไดไปพัฒนาสมรรถนะผูเรียนและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
หัวขอ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ประเด็นพิจารณา
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุก
รายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคน ใหเปนผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการใหครูแตละคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ (5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ตารางสอน
2. หลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล
3. แบบประเมินรายวิชา
4.รายละเอียดการวัดและประเมินผลรายวิชา

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย สวนงานฝกประสบการณไดจัดใหนักเรียน นักศึกษาออก
ฝกงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ (MOU) เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาออกฝกงานตรงกับสาขา
ที่เรียน และตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
ความพยายาม
วิทยาลัย อาชีวศึ กษาพณิช ยการเชียงราย สว นงานฝกประสบการณไดเตรียมความพรอใหกับ
นักเรี ยน นั กศึ กษากอนออกฝกงาน นั กศึ กษาออกฝ กงานมีการนิเ ทศการศึกษาจากอาจารย สว นงานฝ ก
ประสบการณและอาจจะมีผูสอนตามสาขาวิชา หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงาน มีการวัดผลประเมินผลรวมกัน
ระหวางสถานประกอบการและอาจารยนิเทศการฝกงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ที่
ประเด็นการพิจารณา
วิทยาลัยมีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความรวมมือในการสง
(1)
ผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน
(2) วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
วิทยาลัยมีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการในสถาน
(3)
ประกอบการ หนวยงาน
(4) วิทยาลัยมีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
วิทยาลัยมีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
(5)
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4) และ (5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. เอกสารความรวมมือขอตกลงระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. บันทึกการออกนเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
4. แบบประเมินผลการออกฝกประสบการณ
5. ภาพถายการติดตอประสานงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ภาพรวม
หมายถึง

คาคะแนน
5
5
5
5
5
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคาคะแนนของ มฐ. คะแนน 4.50 - 5 ประเมินผลอยูใ นระดับ ดีมาก
ที่ 2.1 ถึง มฐ.ที่ 2.5 หาร คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช
ดวย 5
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองความตองการของ
สถานประกอบการ มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ควรมีการพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ใหอยูในระดับดีมากตอไป

74

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย โดยมีวาระและหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน งบประมาณ และแนวทางการบริหารวิทยาลัย
ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจกรรมการวิทยาลัย โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของกรรมการวิทยาลัย
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย ฯ มีการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัยทุกภาเรียน และมีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการของสถานศึกษา โดย
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยนําขอเสนอแนะรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาตอไป
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 วิทยาลัยมีคณะกรรมการวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
2 วิทยาลัยดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย อยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
3 วิทยาลัยดําเนินการใหคณะกรรมการวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
4 วิทยาลัยดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับวิทยาลัยและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 วิทยาลัยดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4)และ(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
1
หมายเหตุ
1. ผูทรงคุณวุฒิทวี่ ิทยาลัยคัดเลือก ตองมีกระบวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
2. การประเมิน ตองประเมินตามหลักธรรมาภิบาล ประเมินหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประเมินหนาที่ตามเกณฑประเมิน
คุณภาพภายนอก ขอ 8.1
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หนังสือการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษา
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษา
3. รายงานการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา/สถานศึกษาในการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5. รายงานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/สถานศึกษา เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย
ความตระหนัก
ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดคํานึงถึงหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โปรงใส
ตรวจสอบไดและพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวะความเปนผูนํา มีการวางแผน
พัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบและมีการนําสูก ารปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการวางแผนการพัฒนาระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได ดังนี้

1. มีการกระจายอํานาจการบริหาร โดยมีคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ อยางชัดเจน
2. มีการใชวิทยาลัย เปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมายทิศทางการวางแผนการจัด
การศึกษาของตนเอง โดยศึกษาศักยภาพของวิทยาลัย และขอมูลวิทยาลัยเพื่อมากําหนดเปนแผนพัฒนา
วิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ใชหลักการบริหารแบบการมีสวนรวม ทั้งการประชุมกลุมใหญ และประชุมกลุมยอยประจําทุกเดือน
5. มีการพัฒนาตนเองทั้งดานการพัฒนาบุคลากรพัฒนาองคกรเพื่อการพัฒนาไปสูองคการแหงการ
เรียนรู โดยการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น จัดและสงบุคลากรไปอบรมสัมมนา
เผยแพรความรูและศึกษาดูงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
6. มี ก ารตรวจสอบและถ ว งดุ ล ภายในวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้ งดวยวาจาและลายลักษณอักษร การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองและการรายงานการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการตาง ๆ โดยใชกระบวนการ PDCA
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย
ผล(มี/ไมมี)
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 วิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของครู
มี
และบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 วิทยาลัยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มี
ของวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย
3 วิทยาลัยมีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
มี
4 วิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
มี
5 วิทยาลัยมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
มี
ความสําเร็จ(ขั้นตอน) ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4)และ(5)
คาคะแนน ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก ฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
4. การติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย ปฏิทินปฏิบัติการตาม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกั บอัตลักษณของวิทยาลัย
โดยการมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการวิ ทยาลั ย ผู บ ริ ห ารวิ ทยาลั ย ครู และบุ คลากร นั กเรี ย น นั กศึ กษา
ตลอดจนหนวยงาน องคกร และชุมชน ทุกภาคสวน
ความพยายาม
วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาพณิ ช ยการเชี ย งราย ได มี การดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให
สอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัย ดังนี้
1. มีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัย
2. มีแผนงาน โครงการพัฒนาวิทยาลัยที่สอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัยโดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย หนวยงาน องคกร ชุมชน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
3. มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 วิทยาลัยมีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัย
2 วิทยาลัยมีแผนงานโครงการพัฒนาวิทยาลัยที่สอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัย โดยการ
มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3 วิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความสําเร็จ (ขั้นตอน) ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(ไมมี/มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
2. หลักฐานการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
โดยมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
4. หลักฐานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอกที่มีตออัตลักษณของ
วิทยาลัย
5. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารวิทยาลัย
ความตระหนัก
ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดคํานึงถึงหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โปรงใส
ตรวจสอบไดและพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวะความเปนผูนํา มีการวางแผน
พัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบและมีการนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการวางแผนการพัฒนาระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได ดังนี้
๑. การมอบหมายภาระหนาที่ตามการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
๒. การจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยโดยทุกฝายมีสวนรวมและนํามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเปน
เปาหมาย
๓. การมีสวนรวมของครูและบุคลากร และคณะกรรมการวิทยาลัยในการพิจารณาดําเนินการโครงการ
ตาง ๆ ของวิทยาลัย
๔. วิทยาลัยสามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่โครงการระดับกระทรวง สอศ. และ สช.ได
กําหนด
๕. การประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภายในและภายนอก
๖. การแกปญหาเฉพาะหนา การปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใหงานมีสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
๗. การรวบรวมองคความรูจากที่ดําเนินการมาแลวเพื่อนํามาเปนบทเรียนหรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นรวมถึงการนําองคความรูจากภายนอกมาพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการ
๘. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี
๙. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบตามตัวบงชี้
๑๐. การวางแผนกําหนดโครงการกิจกรรมใหตอบสนองตัวบงชี้
๑๑. ความรวมมือในการดําเนินการโครงการกิจกรรมของบุคลากรในวิทยาลัย
๑๒. การสงเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมของฝายบริหาร
๑๓. การติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรม
๑๔. การสรุปรายงานการประเมินตนเอง
๑๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการของวิทยาลัย
๑๖. การดําเนินการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
๑๗. การดําเนินการประกันคุณภาพเปนงานปกติของบุคลากรในวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารวิทยาลัย
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
2 วิทยาลัยมีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ
2 ครั้ง
3 วิทยาลัยมีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4 วิทยาลัยมีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนา
วิทยาลัย
5 วิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี

ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4)และ(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานสังกัด
2. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผูปกครองผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักฐานการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา/สถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนที่เกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
5. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา/สถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการมอบหมายใหงานศูนยขอมูลสารสนเทศ จัดทํา
ขอมูลพื้นฐาน ของวิทยาลัย เปนประจําทุกป และดูแลระบบบริหารขอมูลเครือขายภายในวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีการวางแผนการพัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรูข องวิทยาลัย ดังนี้
1. มีการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบกลอง (MIS)
2. มีการดําเนินงานโครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ
3. มีการดําเนินงานโครงการอบรมบุคลากรในการใชระบบขอมูลสารสนเทศ
4. มีการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบ Wireless Lan
ตัวบงชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 วิทยาลัยมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับวิทยาลัยที่
ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการ
สูญหายของขอมูล
2 วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
3 วิทยาลัยใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูล
สารสนเทศ
4 วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
วิทยาลัย โดยครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยและผูเรียน
5 วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของวิทยาลัยโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3)(4)และ(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(ไมมี/มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ
- ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บํารุงรักษา ขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วใน
เวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล ระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบ
ความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนปฏิบิติงานฝายสารสนเทศ
2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบกลอง CCTV
3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมบุคลาการในการใชระบบขอมูลสารสนเทศ
5. รายงานสรุปผลมีการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบ Wireless Lan
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ตระหนักถึงความสําคัญในดานความปลอดภัย ของครู
บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาในดานความเสี่ยงตาง ๆ จึงไดมีการจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดาน
สังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย ผูเรียนและ
ผูปกครอง
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย โดยฝายพัฒนาวินัยนักเรียน นักศึกษา ไดมีการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ ในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ โดยมีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เพื่อใหความเสี่ยงดานตางๆ ลดนอยลง โดยมีดําเนินงาน ดังนี้
1. การวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
2. ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดานในแตละสาขาวิชาไดจัดระบบความปลอดภัย สภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูคือ
5.๑. ปายแสดงเตือนความปลอดภัย
5.๒. ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภัย
5.๓. ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
5.๔. สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
5.5. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ
5.6. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
5.7. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
1. วิทยาลัยมีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญ
อยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด
มี
ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย
ในวิทยาลัย ผูเรียนและผูปกครอง
2. วิทยาลัยมีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มี
3. วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
4. วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
มี
5. วิทยาลัยมีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน
มี
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ความสําเร็จปฏิบัติตามประเด็น (ขั้นตอน) (1)(2)(3)(4)และ(5)
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

คาคะแนน
5

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หลักฐานวิเคราะหและจัดทําแผนงาน/โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 ดานโดยมีการสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาผูเรียนและผูปกครอง
2. หลักฐานการดําเนินงานตามแผน/โครงการบริหารความเสี่ยง
3. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ
4. หลักฐานการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิ่ม/ลด) ในแตละดาน
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมองเห็นความสําคัญในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยครูที่ปรึกษาเปนผูใหคําปรึกษาและติดตามผูเรียนเปนประจําและตอเนื่อง และประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง ในพฤติกรรมของผูเรียนในดานตาง ๆ เชน ดานการเรียน ความรู ทักษะ และความประพฤติ ซึ่ง
หมายถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน มีการใหคําแนะนํา /คําปรึกษาที่ถูกตอง เขาใจเหตุผลซึ่งกันและ
กัน ก็จะสงผลดีตอพฤติกรรมที่ปรารถนา และเกิดประโยชนกับตัวผูเรียนเอง
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดพยายามใหผูเรียนมีคุณภาพ จึงไดใหมีการแตงตั้งครูที่
ปรึกษา ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําผูเรียนในดานตางๆ เพื่อชวยเหลือ ปองกัน แกไข สงเสริม และ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามขอบขาย/บทบาท/หนาที่ และจรรยาบรรณของครูที่ปรึกษา เชน ให ครูที่
ปรึกษาพบผูเรียนหลังเขาแถวเคารพธงชาติ จัดใหมีประชุมพบปะระหวางผูปกครองกับครูที่ปรึกษา และได
ดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมกับครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นป อยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศผูเรียน
วิทยาลัยมีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอย
2
สัปดาหละ 1 ครั้ง
3 วิทยาลัยมีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน
4
อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5 วิทยาลัยมีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. สรุปผลโครงการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2. คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ/การใหคําปรึกษาแกผูเรียน
3. คําสั่งแตงตั้ง ครูเวรดูแลความเรียบรอย ตามจุดและอาคารตาง ๆ
4. สรุปผลโครงการเยี่ยมผูเรียน
5. สรุปผลโครงการทุน พชร.
6. สรุปผลโครงการอบรมกฎจราจร
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของวิทยาลัยและ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนัก
วิทยาลัย อาชีว ศึกษาพณิ ชยการเชีย งราย จั ดทํ าแผนการพั ฒนาสภาพแวดลอมที่ จ ะ
เอื้ออํานวยตอผูเรียนในดานของสภาพแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะ และความรูในดานของการ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ โดยไดมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนทั้งในหองเรียน หองปฏิบัติงาน
และพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนดวย โดยไดปรับปรุงอาคารสถานที่ ในสวน
ของหองประชาสัมพันธ พัฒนาระบบเสียงตามสาย พัฒนาอาคารเอนกประสงค โดยปรับปรุงชั้น 2 เปนหอง
ประชุ ม และจั ดกิจกรรมของผูเรี ยน และชั้ น 1 เป นหองสํานั กงานแตล ะสว นงานอยู รวมกั น เพื่อผู เรีย น
สะดวกในการติดตอประสานงาน พรอมทั้งปรับปรุงหองเรียนอาคาร 1 เปนหองเรียนรวมพรอมอุปกรณเพื่อ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการระบบแสงสวางนั้น วิทยาลัยไดมีการตรวจสอบและซอม
บํารุงระบบแสงสวางทั้งในหองเรียน หอ งปฏิบัติการ และพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงพื้นที่ภายนอกหองเรียน
โดยรอบอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ยังไดมีความตระหนักถึงดานความปลอดภัยในวิทยาลัยอีกดวยโดยไดมี
การจัดเวรยามและระบบรักษาความปลอดภัย มีการจัดจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในการดูแลความสงบ
และรักษาทรัพยสนิ ของวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง และยังไดมีการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยดวยการติดตั้ง
ถังดับเพลิงไวตามจุดตาง ๆ โดยรอบวิทยาลัยและตามจุดตาง ๆ ของอาคารที่มีการใชงาน รวมทั้งติดตั้งกลอง
วงจรปดโดยตามจุด และอาคารตาง ๆ อีกดวย
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดมีโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อความ
สะดวกทั้งแกผูเรียนและครูผูสอน มีการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ คอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกชั้นเรียนและหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามความ
จําเปนตอการใชงานโดยพิจารณาจากงบประมาณที่ไดรับ และจํานวนของผูเรียนที่เขามาศึกษาที่จะมาใช
ประโยชน จากความพยายามของวิทยาลัยที่จะมุงมันที่จะพัฒนาวิทยาลัยใหมีความทัดเทียมวิทยาลัยอื่นที่มี
ความกาวหนานั้น วิทยาลัยไดมีการวางรูปแบบแผนงานตางๆ ในการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงระบบตาง ๆ
ในทุกปการศึกษาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนในการศึกษาอยางสูงสุด
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ตัวบงชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของวิทยาลัยและ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
หัวขอ

ประเด็นพิจารณา

1.

วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนของวิทยาลัยและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงานศูนยวิทยบริการโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย
ในวิทยาลัย และผูเรียน
วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
วิทยาลัยและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยและผูเรียน
วิทยาลัยมีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

2.
3.
4.
5.

ผล(มี/ไมมี)

วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

มี
มี
มี
มี
มี

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หลักฐานการจัดทําแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงหองประชาสัมพันธและเสียงตามสาย
3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค
4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงหองเรียนอาคาร 1
5. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน
6. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ความตระหนัก
วิทยาลั ยอาชี วศึกษาพณิช ยการเชียงราย ไดกําหนดแผนพัฒนาวิทยาลัยเพื่อจัด หาวัส ดุ
ครุภั ณฑเ ครื่องมื ออุป กรณ การศึกษา และคอมพิว เตอร ในแตละสาขาวิ ชาใหความเพีย งพอทัน สมัย และ
กําหนดแผนการซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานไดดีและเพียงพอสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน โดยเนนการใชประโยชนใหคุมคา ประหยัด
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดดําเนินการตามนโยบาย/แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑเครื่องมือ อุปกรณการศึกษา และคอมพิวเตอร เพื่อใหทันสมัยและ
เพียงพอ เหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยมีการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑปฏิบัติการวิชาชีพ
และยังมีโครงการซอมแซมครุภัณฑการศึกษาเพื่อใหครุภัณฑการศึกษาที่ใชสําหรับการเรียนการสอนมีสภาพ
พรอมใชงานและมีความเพียงพอ โดยสาขาวิชาตาง ๆ ไดดําเนินตามโครงการซอมแซมครุภัณฑการศึกษา
วิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดทําตารางแสดงระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณ
คอมพิวเตอรเครื่องมือ ตาง ๆ ที่ใชในวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
1 วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
มี
คอมพิวเตอร
2 วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
3 วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ
มี
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยและผูเรียน
4 วิทยาลัยมีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
มี
5

วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แผนงาน/โครงการ การจัดหาการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการการจัดหาการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอรโดยครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
4. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการใหความรู แนวคิด ทัศนคติในการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม/ศึกษาตอ/ดูงานกับภาครัฐและเอกชน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย โดยฝายบุคคล ไดดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากรของวิทยาลัยโดยจัดใหเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการศึกษาดู
งาน โครงการทัศนศึกษา โครงการฝกอบรม โครงการศึกษาตอ โครงการคัดเลือกครูดีเดนประจําปการศึกษา
2555 และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย ไดรับการฝกอบรม
1.
มี
ดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75
วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย ไดรับทุนการศึกษา
2. ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ไมนอย
มี
กวารอยละ 5
วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย เขารวมโครงการ
3. แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับวิทยาลัยอื่นหรือหนวยงาน องคกร
มี
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5
วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย ไดรับการพัฒนา
4.
มี
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75
วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย ไดรับการประกาศ
5. เกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงาน
มี
หรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3. ขอมูลและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ขอมูลและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
6. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภายใตการทํางานของคณะกรรมการวิทยาลัย ได
จัด ทําแผนการใชงบประมาณจั ด ซื้อวัส ดุ อุป กรณ สําหรั บการเรีย นการสอน เพื่อให ผูเ รีย นได เรี ยนรูและ
ออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 (3) ที่วาการจัดกระบวนการเรียนรู ใหวิทยาลัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง และเปนไปตามวิสัยทัศนของวิทยาลัย
ความพยายาม
คณะกรรมการวิ ทยาลัย อาชีวศึกษาพณิช ยการเชียงราย ไดพิจ ารณาอนุมัติงบประมาณ
ปการศึกษา 2557 ใหสาขาวิชาตาง ๆ ตามแผนงานการเรียนการสอน เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับการ
ฝกปฏิบัติระหวางเรียนและฝกปฏิบัติ และอนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนครูและบุคลากรของวิทยาลัย
จัดทํานวัตกรรมงานวิจัย และสนับสนุนทํางานวิชาการรวมกับองคกรภายนอก
ตัวบงชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
หัวขอ

1

2

3
4

ประเด็นการพิจารณา
วิทยาลัยมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของงบดําเนินการ
วิทยาลัยมีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต
ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียน
การสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุ
ฝก
วิทยาลัยมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไมนอย
กวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
วิทยาลัยมีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนให
ครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไม
นอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

งบดําเนินการ
(1)

12,065,791

รอยละ
งบรายจาย
(2)

1,255,875

1,255,875

313,968.75

12,065,791

160,000

12,065,791

600,000
100,000

(3)

(3) =
100 x
(2 )
/ (1)

ผล
(มี /
ไมม)ี

10.41 มี

25.00 มี

1.33

4.97
5.80

มี

มี
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หัวขอ

ประเด็นการพิจารณา

5

วิทยาลัยมีรายจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพล
โลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

งบดําเนินการ

งบรายจาย

ผล
รอยละ (มี /
(3)
ไมม)ี

12,065,791

4,396,880

36.44

(1)

(2)

ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(3)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. รายละเอียดงบดําเนินการ ปการศึกษา 2557
2. สรุปคาวัสดุฝก ปการศึกษา 2557
3. ผลการใชวัสดุฝก ปการศึกษา 2557
4. โครงการตามประเด็นพิจารณาตาง ๆ

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

มี
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย กําหนดแผนในการระดมทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรที่
เปนทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนอื่นๆ รวมถึงสถานที่ฝกงาน การเชิญวิทยากรเขามาอบรมใน
สถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา ทรัพยากรที่เปนวัสดุ ครุภัณฑ ที่นํามาใช
เปนสื่อการเรียนการสอน มีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรภายในเปนผูรับผิดชอบทั้งในการแสวงหา และการนําไปใช
บํารุงรักษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดดําเนินการตามแผนงานที่วิทยาลัยฯ กําหนดใหมี
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหดําเนินการประสานงานกับฝายที่รับผิดชอบของวิทยาลัย ไดมีการ
เชิญวิทยากรมาใหความรู การใหทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
หัวขอ

1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา

วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
วิทยาลัยมีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิน่ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่เปดสอน
วิทยาลัยมีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศที่มีสวน
รวมในการจัดการศึกษากับวิทยาลัย ไมนอยกวา 20 แหง
วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ
วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)

มี
มี
มี
มี
มี
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. แบบรายงานการระดมทรัพยากร เงิน ครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ
2. แบบรายงานจํานวนสถานประกอบการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
2. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่นผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมพัฒนาผูเรียนในแตละสาขางาน
4. ขอมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
5. รายการทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่สถานศึกษาไดรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
6. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการปรับปรุง

๙๙

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
มาตรฐาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
ภาพรวม
หมายถึง

คาคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.00

ผลรวมคาคะแนนของ
มฐ.ที่ 3.1 ถึง มฐ.ที่
3.12 หารดวย 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ควรสงเสริมใหมีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงาน
จากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ควรจัดสรรงบประมาณใหครูและผูเรียน จัดทํางาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ใหไดตามเกณฑที่กําหนด

๑๐๐

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย กําหนดแผนงานใหบริการฝกอาชีพ รวมกับสาขา
วิชาชีพทุกสาขา จัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ สงเสริมความรู ทักษะในการพัฒนาชุมชนเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมแตละโครงการให
ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขางานใหการบริการวิชาชีพที่
เหมาะสมตามความต องการของชุมชนและสั งคม องค กรทั้ งภาครั ฐและเอกชน เพื่ อพั ฒ นาจั งหวั ด และ
ประเทศอยางตอเนื่อง
ความพยายาม
วิทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาพณิช ยการเชีย งราย ไดดํ าเนิ น การ โครงการและกิ จ กรรมรว มกั บ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความรู ทักษะใน
การพัฒนาชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพ เหมาะสมตามความตองการของชุมชนและสังคม แกองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาจังหวัดและประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยและผูเรียน
2. วิทยาลัยดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 กิจกรรม ตอป
3. วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ
60 เขารวมโครงการ กิจกรรม
4. วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขา
รวมโครงการ กิจกรรม
5. วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล (มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี

๑๐๑

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
2. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
3. ขอมูลผูเรียนในแตละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
5. โครงการ/กิจกรรม/บริการวิชาการและวิชาชีพของแตละสาขางาน
6. ขอมูล การเขารวมโครงการ/กิจกรรมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
7. ขอมูลการเขารวมโครงการ/กิจกรรมของผูเรียนในแตละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

๑๐๒

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
มาตรฐาน
4.1
ภาพรวม

คาคะแนน
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีระบบการบริหารจัดการดานการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตามความตองการของชุมชน หนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
ไมมีขอควรปรับปรุง

๑๐๓

มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 ใน
เรื่องของงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยและสิ่งประดิษฐ ของนักเรียน สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานอยางทั่ วถึง ครบถวนและมีคุณภาพทุกสาขาวิชา/สาขางาน
และกําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาโครงงาน ทั้งในระดับ ปวช. และปวส. ทุก
สาขางาน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการจัดประชุม
คณะครู ดําเนินการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน เพื่อกําหนดแนวทางและเพิ่มจํานวน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน และขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูในรายวิชาโครงการ/รายวิชา ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน มีการดําเนินการครบ
ทุกขั้นตอน โดยมีการทดลองใชรายงานและสรุปผล
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
1. วิทยาลัยสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
มี
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย
มี
ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. วิทยาลัยไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไม
มี
นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในวิทยาลัย
4. วิทยาลัยไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ
มี
25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5.
วิทยาลัยดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน
มี
จังหวัด ภาค และชาติ
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

๑๐๔

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. รายงานผลการดําเนินงานการจัดประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
นักเรียน นักศึกษา
2. รูปเลมสรุปผลโครงงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

๑๐๕

มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ตระหนักถึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก
การประกาศผลการประเมินดวยวาจาของคณะกรรมการตรวจประเมิน ทําใหทราบถึงคุณภาพในการบริหาร
จัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ใหมีโครงการสงเสริมครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
จัดทํา นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ ปการศึกษาละ 1 เรื่อง/ชิ้น
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่กําหนดใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จัดทํานวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ ที่ใชในการเรียนการสอน และนําไป
เผยแพรผลงานสูสาธารณชน ทั้งในสถานศึกษาและระดับประเทศ
ตัวบงชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
1 วิทยาลัยสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
มี
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2 วิทยาลัยดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
มี
หรืองานวิจัย
3 วิทยาลัยไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
มี
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
วิทยาลัย
4 วิทยาลัยไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
มี
รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5 วิทยาลัยดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม
มี
นอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

๑๐๖

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานสงเสริมสนับสนุนการจัดทําการจัดประกวดจัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย
3. ขอมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
4. ขอมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
5. ขอมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
6. ขอมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่ ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ

๑๐๗

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
มาตรฐาน
5.1
5.2
ภาพรวม
หมายถึง

คาคะแนน
5
5
5

ผลรวมคาคะแนนของ
มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ที่
5.2 หารดวย 2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คะแนน 4.50 - 5 ประเมินผลอยูใ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ นระดับ พอใช
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการบริหารจัดการ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ของครู และผูเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
ไมมีขอควรปรับปรุง

๑๐๘

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป กําหนดใหมี การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เชน โครงการปลูกปา โครงการวันพอ
โครงการวันแม โครงการวันไหวครู โครงการอนุรักษการหลอเทียนพรรษา โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมเดินรณรงคสนับสนุนการเลือกตั้งทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โครงการ
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม และกิจกรรมตักบาตรในวันสําคัญตาง ๆ เปนตน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยใหครู และ
บุคลากร ทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดย
ครู บุคลากรและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป
ตัวบงชี้ 6.1

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไมมี)
1 วิทยาลัยมีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
มี
เปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2 วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
มี
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3 วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยทุกคนเขารวมโครงการ
มี
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

๑๐๙

หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
4 วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู
และบุคลากร ทุกฝายในวิทยาลัยและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกวิทยาลัยที่มีตอ
ภาพลักษณของวิทยาลัยในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

ผล(มี/ไมมี)
มี

มี

เปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
2. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
3. โครงการ/กิจกรรมดานการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ขอมูลผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
7. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา ดานการทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

๑๑๐

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย
และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการประเมินผล
การดํ าเนิ น งานตามโครงการ กิ จ กรรม โดยครู และบุ คลากรทุ กฝ ายในวิ ทยาลั ย และผู เรี ย นเพื่ อนํ าผลไป
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การและมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เ กี่ ย วข อ งภายนอกวิ ท ยาลั ย ที่ มี ต อ
ภาพลักษณของวิทยาลัย
ความพยายาม
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาพณิ ช ยการเชี ย งราย มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนการจั ด โครงการ
กิจ กรรม ส งเสริ มการอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ และสิ่ งแวดล อมของแต ล ะสาขาวิ ช า และโครงการ กิ จ กรรม ที่
ดําเนินการรวมกับหนวยงาน องคกร ชุมชน ภายนอกวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
1 วิทยาลัยมีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
มี
อนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2 วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝง
มี
จิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3 วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยทุกคนเขา
มี
รวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4 วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝง
มี
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
วิทยาลัยและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกวิทยาลัย
มี
ที่มีตอภาพลักษณของวิทยาลัยในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

๑๑๑

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
2. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
3. โครงการ/กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา ที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๑๑๒

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการใหมีการจัดกิจกรรมที่
มุงเนนสงเสริมนักเรียนใหมีความรู ความสามารถ ในดานสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ สงเสริมดานกีฬา
และนันทนาการ ไดจัดกิจกรรม แขงขันกีฬาภายใน ประกวดรองเพลง การประกวดเชียรลีดเดอร มีการจัดให
เดินทางไกลของลูกเสือวิสามัญ
ความพยายาม
วิทยาลั ย อาชี วศึ กษาพณิ ชยการเชีย งราย ได ดํ าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ การ ให ครู และ
บุ ค ลากรทุ ก ฝ า ย และผู เ รี ย นทุ ก คน เข า ร ว มโครงการ กิ จ กรรม ด า นกี ฬ าและนั น ทนาการ และมี ก าร
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียน และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอภาพลักษณของวิทยาลัยฯ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป
ผลการดําเนินการ

หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1. วิทยาลัยมีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไม
นอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2. วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดาน
การกีฬาและนันทนาการ
3. วิทยาลัยดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยทุกคนเขา
รวมโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
4. วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดาน
การกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยและ
ผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกวิทยาลัย
ที่มีตอภาพลักษณของวิทยาลัย ในการสงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี

มี

๑๑๓

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
2. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
3. โครงการ/กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
4. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
5. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
6. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
7. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการโดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาดานการกีฬาและ
นันทนาการ

๑๑๔

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดกําหนดใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย และผูเรียน เพื่อนําไปใชประโยชน มีแผนงาน
โครงการในการบริหารจัดการวิทยาลัย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย และผูเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ในการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครู บุคลากร
ทุกฝายในวิทยาลัยฯและผูเรียน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกวิทยาลัย ที่มีตอ
การปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ตอไป
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข
ประเด็นการพิจารณา
อ
1. วิทยาลัยมีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครู
และบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย และผูเรียน
2. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการวิทยาลัย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย และผูเรียน
3. วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.
5.

วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย และผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกวิทยาลัยที่มีตอการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00
ความสําเร็จ(องคประกอบ) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี

มี

๑๑๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หลักฐานการใหความรูและสรางความเขาใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. หลักฐานการจัดทําแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
และผูเรียน
5. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑๖

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
มาตรฐาน
6.1
6.2
6.3
6.4
ภาพรวม
หมายถึง

คาคะแนน
5
5
5
5
5

ผลรวมคาคะแนนของ
มฐ.ที่ 6.1 ถึง มฐ.ที่
6.2 หารดวย 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คะแนน 4.50 - 5 ประเมินผลอยูใ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการบริหารจัดการ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
ไมมีขอควรปรับปรุง

๑๑๗

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ จัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดวยการประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานของวิทยาลัยฯ ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยความรวมมือของครู บุคลากรทุกฝาย ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยดําเนินงานใหมี
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา
2. คูมือติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
3. รายงานประจําป (SAR)
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 วิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
วิทยาลัย ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
2 วิทยาลัยไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
3 วิทยาลัยไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
4 วิทยาลัยไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5 วิทยาลัยไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ความสําเร็จ(ขั้นตอน) ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(5)
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
มี
มี

๑๑๘

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) และ (4)
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3)
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน
หลักฐานและเอกสารอางอิง
1. หลักฐานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป
5. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใชในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

๑๑๙

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดนําการประกันคุณภาพมาใชในการบริหารวิทยาลัยฯ
โดยกําหนดเปนนโยบายแนวปฏิบัติงานใหทุกฝายของวิทยาลัยฯ นําไปปฏิบัติตามขอกําหนดตามมาตรฐาน
และตัวบงชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความพยายาม
วิทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาพณิ ช ยการเชีย งรายจั ดทํ าคํ าสั่ งแตงตั้ งผู รั บ ผิด ชอบในการประกั น คุณภาพ
ภายใน แตละมาตรฐาน และตัวบงชี้ จัดประชุม กําหนดโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่จะพัฒนาตัวบงชี้ให
ประสบผลสําเร็จ โดยบรรจุไวในแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯและแผนปฏิบัติการประจําป ของวิทยาลัยฯ
หลังจากการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/งานเสร็จสิ้น ผูรับผิดชอบ จะตองรายงานผลใหวิทยาลัยฯ
ทราบ โดยวิทยาลัยไดดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหประสบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ รายงานการประเมินตนเองตอ
กรรมการวิทยาลัย รายงานตอสาธารณชน โดยนําเผยแพรทางเว็บไซตของวิทยาลัย และนําขอมูลจากการ
ประเมินตนเอง ไปกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรม บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป ของวิทยาลัยฯ และ
ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐาน ตัวบงชี้
ผลการตัดสินตามเกณฑ
ดีมาก
ดี
พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

๑๒๐

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

4
5
6

7

รวม

ดีมาก




















30 ตบช.

ดี

1 ตบช.

ผลการตัดสินตามเกณฑ
พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน

2 ตบช.

-

-

จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 ตัวบงชี้
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
.

๑๒๑

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูในเกณฑตอง
ปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
24 – 33 ตัวบงชี้
18 – 23 ตัวบงชี้
12 – 17 ตัวบงชี้
ต่ํากวา 12 ตัวบงชี้

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีทวี่ ิทยาลัยมีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 – 34
ตัวบงชี้ และมีตัวบงชี้ที่เหลือบางตัวบงชี้ อยูในระดับ 2 ตองปรับปรุง หรือ 1 ตองปรับปรุง
เรงดวน จะไดระดับ 4 ดี

๑๒๒

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
มาตรฐาน
7.1
7.2
ภาพรวม
หมายถึง

คาคะแนน
5
5
5.00

ผลรวมคาคะแนนของ
มฐ.ที่ 7.1 ถึง มฐ.ที่
7.2 หารดวย 2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คะแนน 4.50 - 5 ประเมินผลอยูใ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูในระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
จุดควรพัฒนา (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี)
ไมมีขอควรปรับปรุง

๑๒๓

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา2555
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 1.3
ตัวบงชี้ที่ 1.4
ตัวบงชี้ที่ 1.5
ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ที่ 1.7
ตัวบงชี้ที่ 1.8
ตัวบงชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 3.4
ตัวบงชี้ที่ 3.5

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

4
5
5
3
3

ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
พอใช

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
35
4.38

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
5
25
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

๑๒๔

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 3.6
ตัวบงชี้ที่ 3.7
ตัวบงชี้ที่ 3.8
ตัวบงชี้ที่ 3.9
ตัวบงชี้ที่ 3.10
ตัวบงชี้ที่ 3.11
ตัวบงชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 6.2
ตัวบงชี้ที่ 6.3
ตัวบงชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
5
5
5
60
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลี่ย

5
5
10
5.00

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
20
5.00

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
คะแนนเฉลี่ย

5
4
10
4.50

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

๑๒๕

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1. ระดับตัวบงชี้
1.1 ตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน
จํานวน 34 ตัวบงชี้
1.2 ตัวบงชี้ไมผานเกณฑการประเมิน
จํานวน - ตัวบงชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 7 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที่ไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน - มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผานเกณฑการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
 ผานเกณฑการประเมิน
 ไมผานเกณฑการประเมิน
จุดเดนและจุดควรพัฒนา
จุดเดน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูเรียนให มีความพรอม
ในการเรี ย น มี ก ารพั ฒ นาครู ผู ส อนให มี ค วามรู ความสามารถ ในการจั ด กระบวนเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการสงเสริมใหครูและบุคลากร วิทยาลัยฯ จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อนํามาพัฒนาการ
เรียนการสอน มีการสํารวจความตองการของสถานประกอบการ หนวยงาน เพื่อจัดทํา หลักสูตร มีการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา จัดใหมีระบบการบริหารจัดการดานวิชาการและวิชาชีพ ตามความ
ตองการของชุมชน หน วยงาน องคกร ทั้ งภาครัฐ และเอกชน ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี การจั ดกิ จกรรม
โครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจ กับบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกของวิทยาลัยฯ และนําผลที่
ไดมาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตอไป
จุดควรพัฒนา
วิทยาลัยพณิชยการเชียงราย ควรมีการพัฒนาดานผลการสอบ V-net ควรมีโครงการที่สงเสริม ให
ความรูกับผูเรียนใหมากขึ้น และมีโครงการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา และขาดเรียน เพื่อคุณภาพ
ของผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริม มีรายไดและมีมูลคาผลผลิต
ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน และงบประมาณที่สงเสริมการจัดโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา และครู ใหเพิ่มมากขึ้น
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่ อให การพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาในอนาคตเปน ไปอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ บรรลุ เ ป าหมายตาม
แผนพั ฒนาการจั ด การศึ กษาของสถานศึ กษา และมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา จึงกํ าหนดแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
แผนการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
1. โครงการพัฒนาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.1 จัดโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2 จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา
1.3 จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
1.5 จัดโครงการประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ
1.6 จัดโครงการสอนซอมเสริม
1.7 จัดการแกปญหาโดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
1.8 โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเดน
1.9 โครงการตรวจสุขภาพประจําภาคเรียน และจํานวนผูเรียนที่เขารับตรวจสารเสพติด
1.10 โครงการที่หลากหลายในการปองกันปญหานักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคั น รวมทั้งจัดทํา
การวิจัยปญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผูเรียนเพื่อหาทางแกไขปญหา
1.11 การรวมมือกับผูปกครองและครูเพื่อแกปญหาผูเรียน
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนใหเพียงพอเหมาะสมกับการใชงานและความ
ทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณในสาขาวิชา / สาขางาน
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถานศึกษา
2.3 โครงการความรวมมือพัฒนาครูฝกอบรมความรูกับสถานประกอบการในชวงปดภาคเรียน
2.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการและชุมชน
2.5 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการ หองเรียนใหไดมาตรฐาน
2.6 โครงการความรวมมือดานวิชาการ ดานทรัพยากร กับสถานประกอบการ
2.7 โครงการสงเสริมการทําวิจัย การพัฒนาหลักสูตรระดับตาง ๆ และสาขาวิชาตาง ๆ
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3. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรใหทั่วถึงทุกฝาย ทุกกลุมงาน ตลอดจนสราง
ขวัญและกําลังใจแกบุคลากรของสถานศึกษา
3.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสม
3.3 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษาและวิชาชีพระดับสถานศึกษา
3.4 โครงการปรับภูมิทัศนภายในสถานศึกษา
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.6 โครงการศึกษาดูงานภายในและตางประเทศ
3.7 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษาและวิชาชีพระดับสถานศึกษา
3.8 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรใหทั่วถึงทุกฝาย ทุกกลุมงาน ตลอดจนสราง
ขวัญและกําลังใจแกบุคลากรของสถานศึกษา
3.9 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสม
4. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.1 เพิ่มกิจกรรม / โครงการ ใหครบทุกสาขางาน เพื่อออกบริการตามความตองการของชุมชน ซึ่ง
จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได รวมทั้งขยายเขตการใหบริการแกชุมชนไดกวางขวางมากขึ้น
4.2 สรุปกิจกรรม / โครงการ ในการดําเนินงานตามสาขางานที่สถานศึกษาออกบริการแกชุมชน
ใหครบวงจรคุณภาพ (PDCA) และใหเปนปจจุบัน
4.3 หางบประมาณจาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนในการจัด
โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ เพิ่มเติมจากงบประมาณของสถานศึกษาโดยตรง
5. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจยั
5.1 หางบประมาณจาก องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น และหน ว ยงานต าง ๆ สนั บ สนุ น ในการ
จัดสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบประมาณ
เพิ่มเติมจากงบประมาณของสถานศึกษาโดยตรง
5.2 พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ และโครงงานวิชาชีพใหนําไปใชไดจริง
5.3 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร
5.4 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐและโครงงานวิชาชีพระดับแผนกวิชา/สาขาวิชา
5.5 โครงการจัด นิทรรศการและเผยแพรผ ลงานสิ่ งประดิษฐคนรุ นใหม และโครงงานวิช าชี พสู
สาธารณชนในระดับจังหวัดและระดับชาติ
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6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
6.1 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
6.2 โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3 โครงการกีฬาสีภายใน/กิจกรรมนันทนาการ
7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2555
7.2 โครงการจัดเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ ภายใตการดําเนินงานตามวรจรคุณภาพ PDCA

ภาคผนวก 1
มติคณะกรรมการบริหาร
ใหความเห็นชอบรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน

มติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
ใหความเห็นชอบในรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557
*****************************
ลงนามเห็นชอบ
1. นายสินธุ

จงไพบูลยกิจ

ประธานกรรมการ

.............................................

2. นายณัฐกร

ชีวรัตนพงษ

กรรมการ

.............................................

3. นายคุณาวุฒิ

จงไพโรจนโฆษิต

กรรมการ

.............................................

4. นายจิระวัฒน

แสงศิริธร

กรรมการ

.............................................

5. นายรุงโรจน

ศรีผดุงพร

กรรมการ

.............................................

6. นายกิตติพงษ

จตุรทัศนัย

กรรมการ

.............................................

7. นางจุรีรัตน

ปญญามงคล

กรรมการ

.............................................

8. นางอัญชลี

คงบรรทัด

กรรมการ

.............................................

9. นายฉลอง

ธัญลักษณชัยกุล

กรรมการและเลขานุการ .............................................

ภาคผนวก 2
ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายนอก
กับ การประเมินคุณภาพภายใน

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
1. ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป
คําอธิบาย
จํ า นวนผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รในแต ล ะ
สาขาวิ ช าที่ ไ ด ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระรวมทั้ ง
ศึ ก ษาต อ ในสาขาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาภายใน 1 ป ห ลั งจากสํ าเร็ จ การศึ ก ษาโดยใช
ข อ มู ล 3 ป ก ารศึ ก ษาย อ นหลั งก อนป ที่ ทํ าการประเมิ น
เชนหากประเมินในปการศึกษา 2554 ใหใชขอมูลของป
การศึ กษา 2553, 2552 และ 2551 ทั้ งนี้ ให นั บ
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ไมนับกรณี
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รเที ย บโอนและผู สํ า เร็ จ
การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
นิยาม
ผูสำเร็จการศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับอนุมัติใหสําเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาโดยเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กําหนด ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.
การได งานทํ า หมายถึ ง การได รั บ การว าจ างจาก
หน ว ยงานรั ฐ เอกชนหรื อองค กรอิ ส ระอื่ น ใดให ทํางานที่
สุจริตอันนํามาซึ่งรายไดในการดํารงชีพ โดยใหนับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. ที่ศึกษาตอระดับ ปวส. ในสาขาที่
เกี่ยวของดวย หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่ศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ
การศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หมายถึง การ
ที่ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ไดศึกษาตอตรงสาขา
กับสาขาที่สําเร็จการศึกษา โดยใหนับเฉพาะกรณีศึกษาตอ
ในระดับ ปวส. และ/หรือระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวของ
การประกอบอาชี พ อิ ส ระหมายถึ ง การประกอบ
กิจการสวนตัวตาง ๆ ในวิชาชีพที่ศึกษามา หรือในสาขาที่
เกี่ยวของ

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป
คําอธิบาย
จําแนกผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมาที่ไดงานทําใน
สถานประกอบการ หนวยงาน ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป เทียบรอยละกับจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
1.9 ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ
หน ว ยงาน หรื อ สถานศึ ก ษา หรื อ ผู รั บ บริ ก ารที่ มี ต อ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน ดานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยางจาก
กลุมสถานประกอบการ หนวยงานหรือ กลุมสถานศึกษา
หรือกลุมผูรับบริการรวมไมนอยกวารอยละ 30 ของ
จํานวนสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา
ผูรับบริการ มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5
เพือ่ เก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุม
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง
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การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
2. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
คำอธิบาย
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. (โดยไมนับรวมผูเรียนในหลักสูตรเทียบโอน
และผูเรียนในหลักสูตรระยะสั้น) ที่สอบผานการทดสอบ
จากขอสอบกลางในเชิงวิชาการดานความรูและทักษะที่
จําเป น ในการทํ างานของสถาบั น ทดสอบทางการศึ กษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ดีรับ
การรั บ รองจาก สมศ. เปรี ย บเที ย บกั บ ผู ที่ จ ะสํ า เร็ จ
การศึกษาทั้งหมดในปการศึกษานั้น
นิยาม
ความรูและทักษะที่จำเปนในการทำงาน หมายถึง
ความเข า ใจในสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละสามารถนํ า ความรู ไ ป
ประยุ ก ต ใ ช ป ระโยชน ใ นด า นต า ง ๆ ได ป ระกอบด ว ย
ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด
ความสามารถในการแกป ญหา ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ผูเรียนชั้นปสุดทาย หมายถึง ผูที่ลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส.
(เปนผูเรียนในชั้นปที่ 3 ของระดับ ปวช. และผูเรียนชั้นป
ที่ 2 ของระดับ ปวส.) ไมนับรวมกรณีผูเรียนในหลักสูตร
เทียบโอนและหลักสูตรระยะสั้น
ประเด็นการพิจารณา
ร อ ยละของจํ า นวนผู เ รี ย นชั้ น ป สุ ด ท า ยที่ ส อบผ า น
การทดสอบเชิ งวิ ช าการด านความรู และทั กษะที่ จํ าเป น
ในการทํางาน (ภาษา การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะเชิงวิทยาศาสตรฯลฯ) ตอจํานวน
ผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งหมด

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สะสมเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
คำอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบ
รอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้
ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันจําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
1.2 ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากสถาน
ประกอบการ หนวยงานควรไมนอยกวา 5 แหง และ
บุคคลในชุมชนควรไมนอยกวา 5 คน มีการสรางเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บขอมูลที่
เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของ
ผูเรียนทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและ
นําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง
1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเขา
คําอธิบาย
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาเทียบรอยละกับ
จํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้นจําแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
2.1 ระดั บคุ ณภาพในการใช และพั ฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ ของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนา
หลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดย
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การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
รวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนจัดการ
เรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให
ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหมีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึกหลังการสอน
ใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดทําวิจัย และนําผลจากการทําวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน
งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการตอไปนี้
1. มีเปาประสงค
2. มีการระบุปญหา
3. มีวิธีการดําเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกขอมูล
5. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการ
ดําเนินการ
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และ
แจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียน
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การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
ทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผล ตามแผน การจัดการเรียนรู ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมี
สวนรวมในการวัดและประเมินผล และนําผลจากการวัด
และประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

3. ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจาก
องคกรที่เปนที่ยอมรับ
คําอธิบาย
จํ า นวนผู เ รี ย นที่ ส อบผ า นเกณฑ ก ารทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ เปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนชั้นป
สุดทายทั้งหมด (ที่มีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา) โดยจําแนกตาม
ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป ด สอนอย า งครบถ ว น ซึ่ ง การทดสอบ
มาตรฐานทางวิ ช าชี พ จะเป น เครื่ อ งมื อ ในการสะท อ น
คุ ณ ภาพของผู เ รี ย นและผู ที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดย
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภท
วิช าและสาขาวิช าต าง ๆ ต องครอบคลุ มสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชี พ สาขาวิ ช า ในระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก าร
อาชีวศึกษา
นิยาม
มาตรฐานวิ ชาชี พ หมายถึ ง มาตรฐานสมรรถนะ
ของแตละสาขาวิชาชีพที่กําหนดขึ้นโดยสมาคมหรือองคกร
วิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพ หรืออยางนอยโดยหนวยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ

1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่
ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา
1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต
คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
คำอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) (สทศ.) ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ จําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต
คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
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4. ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน
คำอธิบาย
จํานวนผลงานที่เปนโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ
ของผู เ รี ย นที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการแก ป ญ หา
ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงงาน/โครงการ โดยไดรับ
การรั บ รองการใช ป ระโยชน จ ากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือไดรับรางวัลในการประกวดระดับตาง ๆ นําเสนอใน
รูปของรอยละ
นิยาม
โครงงานหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ หมายถึ ง ชิ้ น งาน/
สิ่งประดิ ษฐ ที่ผู เ รี ยนได ใช องค ความรู ห รื อประสบการณ
ที่ ไ ด รั บ มาพั ฒ นาขึ้ น ซึ่ งอาจเป น ผลงานที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง
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(35 ตัวบงชี้)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) (สทศ.) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ จําแนกตามระดับชั้น ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงาน
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง
คําอธิบาย
จํานวนผู เรี ย นในระดั บ ปวช.และระดั บ ปวส. ที่
ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิ ช าชี พหรื อหน ว ยงานที่ คณะกรรมการประกั น คุ ณภาพ
ภายในการอาชี ว ศึ ก ษารั บ รองเที ย บร อ ยละกั บ จํ า นวน
ผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเข ารั บ การทดสอบมาตรฐานอาชี พ
จําแนกตามระดั บ ชั้ น ประเภทวิ ช า สาขาวิช า สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา
การผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
ผูเรียนใหเปนไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง ไดกําหนดไว
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชา
โครงการ และอื่น ๆ และจัดใหมีการประกวด แสดงและ
เผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนใน
สถานศึกษามีการสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขันและ
ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ
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ของการสําเร็จการศึกษาหรือผลงานที่ผูเรียนสรางสรรค
ขึ้นเอง
การนำไปใชประโยชน หมายถึง การที่โครงงานหรือ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ผู เ รี ย นพั ฒ นาขึ้ น มี ก ารนํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา โดยต อง
เป นการใชป ระโยชนอย างตอเนื่ องไมน อยกว า 6 เดื อน
ดวยกลุมคน นับตั้งแตวันที่เริ่มใชงาน โดยการสุมตัวอยาง
จากกลุมบุคคล/หนวยงานตาง ๆ ที่นําไปใชประโยชน
การได รั บ รางวั ล หมายถึ ง การที่ โ ครงงานหรื อ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ผู เ รี ย นพั ฒ นาขึ้ น ได รั บ รางวั ล จากการ
ประกวดแขงขัน หรือไดรับการยกยองเชิดชูความสามารถ
ของผูเรียนโดยหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่ไดรับการ
ยอมรับหรือการแขงขันภายในสถานศึกษาที่มีกรรมการที่
เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการประกวดไมนอยกวา 3 คน โดย
ตองมีกรรมการจากภายนอกอยางนอย 1 คนรวมอยูดวย
5. ผลงา น ที่ เ ป น น วั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งา น
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใชประโยชน
คำอธิบาย
จํ า นวนผลงานที่ เ ป น นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูผูสอนที่นําไปใชประโยชน
ในการแก ป ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอน หรื อ ตาม
วัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
โดยได รั บ การรั บ รองการใช ป ระโยชน จ ากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของตอจํานวนครูผูสอน
นิยาม
ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรื อ งานวิ จั ย ที่ ค รู ไ ด ใ ช อ งค ค วามรู ห รื อ ประสบการณ
พัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนผลงานวิชาการ/ตํารา/หนังสือที่เปน
สวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน หรือผลงานที่ครู
คิดคนขึ้นเองโดยไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ครูประจํา หมายถึง ผูสอนที่มีเวลาปฏิบัติการสอน
ในปการศึกษานั้นตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป ไมนับรวมครูที่ลา
ศึกษาตอ และครูที่ไปชวยราชการในปการศึกษานั้นตั้งแต
3 เดือนขึ้นไป
การใชประโยชน หมายถึง ผลงานที่เปนนวัตกรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสร า งสรรค ห รื อ งานวิ จั ย นั้ น ได มี ก าร

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)

5.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยครู
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสนับสนุนสงเสริมใหครูจัดทํา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และ
จัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้ง
การนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริม
ใหเขารวมแสดง แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการตอไปนี้
1. มีเปาประสงค
2. มีการระบุปญหา
3. มีวิธีการดําเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกขอมูล
5. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการ
ดําเนินการ
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นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ อาทิเชน การใหบริการ
วิชาการ (สอน บรรยาย ฝกอบรม) การจัดการเรียนการ
สอนการเขี ย นตํ า รา แบบเรี ย น การใช ค วามรู ใ นด า น
เกษตรกรรม การชางเทคนิค การอุตสาหกรรมการอาชีพ
หรื อ นํ า ไปพั ฒ นาต อ ยอดในเชิ ง พาณิ ช ย โดยการสุ ม
ตั ว อย า งโดยกลุ ม บุ ค คล/หน ว ยงานต า ง ๆ ที่ นํ า ไปใช
ประโยชน
การไดรั บรางวัล หมายถึ ง ผลงานที่เ ปนนวัตกรรม
สิ่งประดิ ษฐ งานสร างสรรค ห รืองานวิ จัย ที่ ครู พัฒนาขึ้ น
ไดรับรางวัลจากการจัดประกวดแขงขันหรือการไดรับการ
ยกย อ งเชิ ด ชู ค วามสามารถของครู ใ นการผลิ ต ผลงาน
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสร า งสรรค หรื อ งานวิ จั ย
ดังกลาวจากองคกรที่ไดรับการยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
รวมถึ ง ผลงานที่ ไ ด รั บ การได รั บ การจดสิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรดวย
การได รั บ รางวั ล หรื อ การนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ ห
สามารถนั บ รวมผลงานที่ เ ป น นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิ จัย ที่พัฒนาขึ้น มาในอดี ตแต มี
การนํามาใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในปที่ประเมินการ
วัดตัวบงชี้นี้ใชขอมูลเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง โดยจะไมนับซ้ํา
หากผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยไดรับรางวัลแลว/มีการนําไปใชประโยชนแลว
ในปที่ผานมายกเวนกรณีมีการไดรั บรางวัลจากระดับอื่น
หรือมีการใชประโยชนเพิ่มขึ้นในประเด็นอื่น หรือการใช
ประโยชนในประเด็นเดิมแตขยายวงไปในกลุมเปาหมาย
อื่น ทั้งนี้การไดรับรางวัลหรือการนําไปใชประโยชนหรือใน
แตละระดับใหมีความสําคัญแตกตางกัน
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ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
6. ผลการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่สงเสริมการ
พัฒนาทักษะของผูเรียน
คำอธิบาย
ผลการดํ า เนิ น งานเชิ ง ปริ ม าณด า นการให บ ริ ก าร
วิชาการหรือวิชาชีพของแตละสาขางานที่สถานศึกษาเปด
สอน เฉพาะกิจกรรม/โครงการที่จัดใหผูเรียนไดเปนผูลง
มือปฏิบัติงาน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะฝมือ
ของผู เ รี ย นในแต ล ะสาขางานหรื อ สาขาวิ ช าชี พ ผ า น
กระบวนการเรียนรูในสถานการณจริง
นิยาม
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ความ
ครอบคลุ ม ในการบริ ก ารวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พแก ชุ ม ชน
อ ง ค ก ร ภ า ค รั ฐ เ อ ก ช น ห น ว ย ง า น ด า น ต า ง ๆ
สถาบันการศึกษาของแตละสาขาวิชาที่เปดสอน โดยให
ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการให บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ดังกลาว

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
4.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การการบริ ก าร
วิชาการและวิชาชีพ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ
และวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชแบบประเมินมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) 1-5

7. ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
คำอธิบาย
ผลการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาในการจั ด การ
เรียนรูและการฝกทักษะของผูเรียน โดยความรวมมือของ
สถานประกอบการ หนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
เน น การฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะทุกดานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
จากการประสานความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม หรื อ ภาคชุ ม ชน ตลอดจน
หนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
นิยาม
การเรี ย นรู จ ากประสบการณ จ ริ ง หมายถึ ง การที่
ผูเรี ยนไดเรี ยนรูดว ยการปฏิบัติ งานจริงผานระบบความ
ร ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ หรื อ หน ว ยงานภาคี /
เครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ ไม นั บ รวมการฝ ก งาน
ตามหลักสูตร

2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ
หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน
พรอมมีคูมือการฝกงาน มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียน
ในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงาน
ของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน มีการ
สัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
หนวยงานเพื่อนําผลไปปรับปรุง

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
8. ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการและ
ผูบริหารสถานศึกษา
8.1 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
คําอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาถื อเป น คณะบุ คคลของ
สถานศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนดนโยบาย
แผนพั ฒ นา ตลอดจนกรอบทิ ศทางการดํ าเนิ น งานตาม
บทบัญญัติกฏหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแล
และขับเคลื่อนสถานศึกษา ใหมีการควบคุมและตรวจสอบ
การดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า สถานศึ ก ษา
จะดํ า เนิ น การบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายที่ ว างไว
อยางมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต
หลักธรรมาภิบาล
นิยาม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลที่
ได รั บ การสรรหาและแต ง ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
อาชีวศึกษาและกรรมการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา
30 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
รวมทั้ งองค คณะบุ คคลที่ ส ถานศึ กษาแต งตั้ งขึ้ น เพื่ อทํ า
หนาที่เปนคณะกรรมการของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีที่
สถานศึกษามีเหตุจําเปนใด ๆ ที่ยังไมสามารถสรรหาและ
แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาไดตามที่พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห ง ชาติ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สถานศึกษานั้น ๆ กําหนดไว
8.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
คำอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
การกํ า หนดนโยบายแผนงาน และกลยุ ท ธ ใ นการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต
ระบบการบริห ารจั ดการที่ดี และมีร ะบบตรวจสอบการ
ทํางานตามภารกิจของสถานศึกษา ตลอดจนจัดใหมีการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ
ปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีขึ้น

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
คําอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของ
สถานศึกษา แตละสังกัดและอํานาจหนาที่ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้ คือ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการ
ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหใชแบบประเมิน
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา
คําอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบาย
ของหนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนําและการมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของและมีการประเมินผลการบริหารงานและ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใชแบบประเมินมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 1-5

9. ผลการใช ร ะบบฐานข อ มู ล สารสนเทศในการ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
บริหารจัดการ
สารสนเทศของสถานศึกษา

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
คำอธิบาย
ประเมินความสามารถดานการใชระบบฐานขอมู ล
สารสนเทศของสถานศึ กษาในการดําเนิน งานดานตางๆ
โดยมีการจัดทําระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูล
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจดาน
การบริ ห ารงานวิ ช าการ เช น ระบบสารสนเทศของ
นักศึกษา (งานทะเบียน งานวัดประเมินผล งานปกครอง
ฯลฯ) การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ
การบริ ห ารทั่ ว ไป โดยมี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า กั บ ดู แ ล
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภั ย ของระบบฐานข อ มู ล การทํ า งาน
ประสานกั น เป น เครื อข ายของสถานศึ กษารวมทั้ งมี การ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ
นิยาม
ระบบฐานข อ มู ล หมายถึ ง การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
คอมพิ ว เตอร อ ย า งเป น ระบบ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
บํารุ งรั กษาข อมู ล สารสนเทศให มีความถู กต อง ทั น สมั ย
และสามารถเรี ย กใช ข อ มู ล ได อ ย า งรวดเร็ ว ในเวลาที่
ตองการและลดความซ้ําซอนของขอมูล ระบบฐานขอมูลที่
ดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของ
ขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ ป อ งกั น ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล
ประสิทธิภ าพสูง หมายถึ ง การรักษาความลับ ของ
ขอมูล ขอมูลมีความถูกตอง เปนปจจุบัน สามารถเรียกใช
งานไดรวดเร็ว ครบถวนสมบูรณ ตามฐานขอมูลที่ใช
งานจริง และพรอมใชงานตลอดเวลา
10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ห น า ที่ ใ นการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู
ใหถึงพรอมซึ่งการเปนผูที่มีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพครู อันควรคาแกการยกยองและเคารพบูช า
ของลู กศิ ษ ย มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละความสามารถในการจั ด การ
เรี ย นการสอน สามารถพั ฒ นาผลงานวิ จั ย และงาน
สร างสรรค อันเป น ส ว นหนึ่ งของการพั ฒ นาคุ ณภาพการ
จั ด การเรี ย นการสอนและความก า วหน า ในวิ ช าชี พ ได

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
คําอธิบาย
สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศและมีระบบ
สํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
โดยมีขอมูลพื้นฐานอยางนอย 9 ประเภท ไดแก ขอมูล
ทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ขอมูล
ตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและ
การเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูล
ครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของ
จังหวัด โดยขอมูลจะตองครบถวน เชื่อมโยงอยางเปน
ระบบ และเปนปจจุบัน มีการดําเนินการใหครูและ
บุคลากรฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชน จากฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
และมีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 1-5

3.10 ระดั บ คุ ณ ภาพในการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการ

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
ตลอดจนมีความสามารถในการใหบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชนจนไดรับการยอมรับและยกยองเชิดชูเกียรติ
นิยาม
ครู หมายถึ ง ผู ส อนที่ มี เ วลาปฏิ บั ติ ก ารสอน
ในปการศึกษานั้นตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป ไมนับรวมครูที่ลา
ศึกษาตอและครูที่ไปชวยราชการในปการศึกษานั้นตั้งแต
3 เดือนขึ้นไป
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรที่มีสว น
รวมดําเนินการ ผูสนับสนุนดานการศึกษา ดานการบริหาร
และนิ เ ทศการศึ ก ษา การนั บ จํ า นวนบุ ค ลากรทาง
การศึกษาใหนับเฉพาะบุคลากรประจําที่มีเวลาปฏิบัติงาน
ในปการศึกษานั้น ๆ ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ หมาะสม จากนิ ย ามขององค ก าร
อ น า มั ย ไ ด บั ญ ญั ติ ไ ว ว า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ห ม า ย ถึ ง
การดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะที่สมบูรณและมีความ
มั่น คงซึ่ งครอบคลุ มสุ ขภาวะทั้ ง 4 ด าน ได แก สุ ขภาวะ
ทางกาย สุ ขภาวะทางอารมณ สุ ขภาวะทางสั งคม และ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และสงเสริม สนับสนุน
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยอง

11. ผลการบริหารความเสี่ยง
คำอธิบาย
สถานศึกษาระบุความเสี่ยงเพื่อใหสามารถวางแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสู
ความสํ าเร็ จ ของการดํ าเนิ น การตามแผนขององค กรได
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
นิยาม
ความเสี่ย ง หมายถึ ง โอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคที่อาจจะทําใหสถานศึกษาไมบรรลุวัตถุประสงค
หรื อ เหตุ ก ารณ ที่ มี ค วามไม แน น อน ซึ่ ง หากเกิ ด ขึ้ น จะมี
ผลกระทบเชิ ง ลบต อ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เป า หมายของ
สถานศึ ก ษา โดยกํ า หนดความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ บั ง คั บ ไว
5 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูเรียนครูและ

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน
โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 ดาน
ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่ง
เสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน
และผูปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีผลทํา
ใหความเสี่ยงในดานตาง ๆ ลดลง

5.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยครู
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสนับสนุนสงเสริมใหครูจัดทํา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และ
จัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้ง
การนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริม
ใหเขารวมแสดง แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการตอไปนี้
1. มีเปาประสงค
2. มีการระบุปญหา
3. มีวิธีการดําเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกขอมูล
5. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการ
ดําเนินการ

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
คําอธิบาย

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
บุคลากรภายในสถานศึกษา
2. ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
3. ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
4. ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัย
อันควร เปนตน
5. ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกําหนดแผน
เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ไดมีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจน และสามารถ
นําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในทุกสวน
งาน ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
จากรอยละของการลดลงของเหตุการณที่ไมพึงประสงค
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษากําหนดประเด็นเหตุการณที่ไมพึง
ประสงค และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง พรอมทั้ง
สรางกลไกใหมีการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยการกําหนดประเด็นความ
เสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
12. ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาโดยการมี ส ว นร ว มคิ ด ร ว มปฏิ บั ติ และร ว ม
รับ ผิด ชอบของบุคลากรทุกฝายในสถานศึ กษา ซึ่งมีการ
วิเคราะหผลประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพและ
เสนอขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ กษา
เพื่อใหเกิดกลไกในการดําเนินงานและระบบการติดตาม
ผลการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนาดังกลาวควบคูกับ
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดผลในการปรับปรุง
พัฒนา ปรับเปลี่ยนทั้งการเรียนการสอน การบริหารและ
การปฏิ บั ติ อื่ น ๆ และมี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
แผนพัฒ นาคุณภาพทุกระดับ เพื่อนํ าผลไปปรับปรุงการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในและการปฎิ บั ติ ง านของทุ ก
หน ว ยงานต อ ไป ทั้ ง นี้ ควรมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลให มี ก าร
ดําเนินการ ตลอดจนใหมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ในด านวั ส ดุฝ ก อุป กรณ และสื่ อสํ าหรั บการจัด การเรี ย น
การสอน การบริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ การส ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให ค รู แ ละผู เ รี ย นจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การจั ด
ประกวด จั ดแสดงโครงการนวั ตกรรม สิ่ งประดิษฐ งาน
สร า งสรรค หรื อ งานวิ จั ย การดํ า เนิ น งานตามโครงการ
กิจ กรรม ด านการปลูกฝงจิ ตสํ านึ กและเสริมสร างความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดใหมีการระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)

นิยาม
ความสําเร็จในการสรางการมีสวนรวมในการประกัน
คุ ณ ภาพ หมายถึ ง การที่ ส ถานศึ กษามี ส าขาที่ เ ป ด สอน
สามารถสร า งนวั ต กรรมที่ เ ป น การปฏิ บั ติ ที่ ดี ด า นการ
ประกันคุณภาพ ไมวาจะเปนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย ดานการ
วางแผน (Plan) ดานการนําแผนลงสูการปฏิบัติ (Do)
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ (Check) และการ
นําเอาผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด
การศึกษา (Act) จนกระทั่งไดรับรางวัลหรือไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
การยอมรับหรือไดรั บรางวัล หมายถึง การที่สาขา
นั้ น ๆ ได รั บ รางวั ล หรื อ ได รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ยกย องว าสามารถดําเนิน การประกัน คุณภาพการศึ กษา
ไม ว าจะเป น ด านการวางแผน ด านการนํ าแผนลงสู การ
ปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และการนําเอา
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ซึ่งเปนการยกยองหรือไดรับรางวัลจากหนวยงาน หรือการ
ประกวดภายนอกสถานศึกษาเท านั้ น และหากสาขาใด
ไดรับรางวัลแลว ไมสามารถนับซ้ําในประเด็นรางวัลเดิมได
ยกเว นไดรั บรางวัล จากหนว ยงานใหมห รือการประกวด
ครั้งใหม

13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ภายใน
การอาชีวศึกษา
คําอธิบาย
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงว า ด ว ยระบบ หลั ก เกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนดให การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สวนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้ และแสดงถึง
หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการ
คุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้โดยมีผลการ
ติด ตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาอย างน อยหนึ่ งครั้ ง
ในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ ตัดสินของตัวบงชี้ไดตามเกณฑสูงสุดในระดับ 5 คะแนน
ดีมาก
รวมทั้ ง ให เ ป ด เผยผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
นิยาม
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน หมายถึง การนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากตนสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปใชในการจัดทํา
แผนพัฒนาและดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบใหมี
คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเทียบกับคะแนนการประเมินคุณภายในครั้งกอนหนา
โดยพิจารณาคะแนนในระดับสถานศึกษาเทานั้น

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)

14. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
จุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา
สถานศึกษา
14.1 ผลการพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ ข องผู เ รี ย นตามปรั ช ญา
คําอธิบาย
ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
คําอธิบาย
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมี
การจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาด า นการอาชี ว ศึ ก ษา
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทุก
ระดับ ทุกประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความตองการ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา มีการ
ของท องถิ่ น และประเทศ อั นจะเป น การเสริ มสร างและ
ดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
พัฒนากําลังคนของประเทศใหมีคุณภาพในการประกอบ
อาชีพ โดยสถานศึกษาแตละประเภท ตางก็มีการกําหนด และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พรอมทั้งจัดทํา
รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจในการดําเนินงานของตนเอง
ไวอยางชัดเจน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ
ตามอัตลักษณ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ
นิยาม
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ปรั ช ญา ปณิ ธ าน และพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษา
คณะกรรมการหรือสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีสวน
หมายถึ ง ปรั ช ญา ปณิ ธ าน และพั น ธกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษา
รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน
อาชีวศึกษาแตละแหงกําหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางนอย 2 ประการ ไดแก 1) เปนการประกาศใหชุมชน
สั ง คม ครู บุ ค ลากร และผู เ รี ย นรั บ ทราบอย า งชั ด เจน
ถึ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
รวมทั้ ง หน า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษาในด า นต า ง ๆ ของ

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)
สถานศึ กษา และ 2) ใช เ ปน แบบแผนในการกํ าหนด
เป า หมาย แผนการปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง แผนการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
ผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรในส ว นงานต า ง ๆ ภายใน
สถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)

14.2 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน น และจุ ด เด น ที่ ส ง ผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
คำอธิบาย
ผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ ย วชาญของสถานศึ กษาที่ ได กําหนดไว หรื อเป น สิ่ ง ที่
เกิ ด ขึ้ น จากความสํ า เร็ จ ในการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษานั้น ๆ

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหรือสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

15. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษามุงพัฒนาผูเรียนใหถึงพรอมซึ่งการเปน
คนดี คนเก ง และมี ค วามสุ ข โดยการจั ด หรื อ ส ง เสริ ม
ให มี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาผู เ รี ย นด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพและดูแลผูเรียนใหมีสุขภาพพลามัย
ที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศ
ผูเรียน มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือขาย
ผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน สงเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง
และสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ

16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพครู ผู ส อน
ให ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนได อย างมี คุณภาพครบ
วงจร ตั้งแตการวางแผนการสอน วิธีการสอน และการใช
สื่อการเรีย นการสอน การวัดและประเมิ นการเรีย นการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน โดยสถานศึกษาตองจัดใหมี
กลไกในการใชผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสวนหนึ่งในการ
พิ จ ารณาผลงานของครู ผู ส อน ตลอดจนมี ก ารสร า ง
เครือขายความรวมมือในการเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรู
ในชุ ม ชน สถานประกอบการ หรื อ องค ก รภายนอกมา
รวมเปนครูผูสอน

3.10 ระดั บ คุ ณ ภาพในการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
คำอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และสงเสริม สนับสนุนให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยอง

ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)

17. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหสถานศึกษาเต็มไป
ดวยบรรยากาศของการเรียนรู พรอมดวยโครงสรางและ
วัส ดุ อุป กรณ และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทัน สมั ย
เอื้อตอการเรียนรูทั้งทางวิชาการ และสามารถเปนแหลง
เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
นิยาม
สะอาด หมายถึ ง ไม ร ก มี ร ะเบี ย บ รั ก ษาง า ย ใช
สะดวก
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ
สุขใจ สบายกาย
ส ว ย ง า ม ห ม า ย ถึ ง มี ก า ร จั ด แ ต ง อ า ค า ร
สภาพแวดล อ มอย า งเหมาะสม สอดคล อ งกั บ พื้ น ที่
แวดล อ ม ไม สิ้ น เปลื อ ง และไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
สภาพแวดลอม

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ มี
การประเมิน
ความพึงพอใจโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 1-5 และมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง
การบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมของ ครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร สอดคลองกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจ
ของ ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) 1-5 และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
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การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผล
การดําเนินตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 1-5
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและนักเรียน
เพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5
6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการ
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ
กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) 1-5
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบาย
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การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(18 ตัวบงชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(35 ตัวบงชี้)
สถานศึ กษามี ก ารให ค วามรู แ ละสร า งความเข า ใจ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให แ ก ค รู แ ละบุ ค ลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนเพื่อนําประโยชน
มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผล
ไปปรับปรุง การบริหารจัดการ และมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู เกี่ ยวของภายนอกสถานศึ กษาที่มีตอการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5

18. การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทาง
การศึกษา
คําอธิบาย
การจั ด การศึ ก ษาด า นการอาชี ว ศึ ก ษาในอนาคต
ควรมุ ง เน น การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให เ ป น แหล ง เรี ย นรู
ในการพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อการประกอบอาชี พ และขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับชุมชนและสังคมทุกภาคสวน
จึ ง จํ า เป น อย างยิ่ งที่ ทุก ภาคส ว นต อ งร ว มมื อกั น เพื่ อ ให
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศ และหรือ
ตางประเทศ
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ ในดานภูมิปญญาทองถิน่ ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
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